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 محلارعلا تات

 .َ ها مے رص واو ر ت ےس و سا
 «برغملاو قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ ريلا سيل ١

 باتکناو ةکناللاو رخألا واو للاب نمآ نم بلا کلو
 نیک اسار یتاتیلاو ین رقلا یوذ بح لع لالا ىّ آو « نييبنلاو

 یاو ةالصلا 6او « بآقرلا یئ نیلثاسلاو ليبسلا ساو

 اسابا یف ني رباصلاو « او دهاع اذ مهدی نوفوملاو اک لا

 كثسلوأو « اوقدص نذلا كئلوأ . سابل نيحو ءا“رضلاو
 . ملط لا قدس & نوقتلا يه

 بلقلا یف رقوام رہ نکلو « ىلحتلاب الو یعاب نالا سيل »
 . « لمعلا هفدصو



 تم لقمہ
 ؟؟ دحلا اذه ىلإ انسوفن ىف مالسإلا مومفم رحنا فيك

 « اماهاجما ميج ىف ةيرشبلا ةايحلل لماش موقم نم رسحما نیک

 ىل « ناسنإلاو ةايحملاو نوكلل - ةقيقملا ف - لماش موهفم لب

 انایحأ یدؤت ال لب < ءاعألا نم وحن ىلع ىدؤت تادابع درج حبصي

 ريب الو ةينلاب ال « قالطإلا ىلع اتايحأ ىدؤت ال لب . . « ةينلاب » الإ

 نوماس اننأ كلذ عم اندالخأا یف رودب لظی م . . ةينلا

 ؟ مالسإلا وقداص

 : اممظنيو املك ةيرشبلا ةايملا كح لماش روتسد نمرسحما فيك

 اہسایسو « اہتایناحورو اہمایدامو ‹« اہایعاتجاو اہایداصتقا ك

 درج حبصي کل « ةايلا مقاو ف ىلمعلا امكو اسو « اهرعاشمو اهراكفأو

 سقن ىف رودت رعاشم . . مقاولا نم امه ديصر ال ةعاه رعاشم

 رکنتسپ الو لسم ريغ عمتجم ف شیمی وهو - تراد نإ - اہبحاص

 س تٽراد نإ - هض ف رودتو . هربیغت لواحع الو هيف ةايلا

 . ةماعلاالو ةصاحلا هتايح ىف نيمسملا كولس تكلس ال هتاذ وهو

 هناروصتو « ةيمالسإ ريغ هراكفأو « ةيمالنسإ ريغ هديلاقتف
 ف ءاوس <« مالسوالا ىلإ ةلصب تم ال ىعويلا هکو اسو « ةيمالس ريغ

 —-_ ا سس



 سيئر ةقالع وأ « ةلودلاب درقلا وأ ةعاحجلاب درفلا وأ درفلاب درفلا ةقالع
 ... سوءا

 هراكفأو مالسإلا ءىدابم ىلع ةمناق ةلماك ةايح نم رسنا فيك

 <الاو ءامسلاو ضرألاو ةرخآلاو ايندلا لمشآ « ىمقاولا هكو اسو هلثمو

 تايئزج حبصب کل « ممتجاو ةرسألاو ةأرلاو لجرلاو موكحلاو

 ريغ جيسا ف ةمماشلا ةعقراك < امف ةلالد الو امنيب طبار ال ةرععبم
 ازجألا یسانشم

 نم رعاشم مالسإلا سقت تلا ةبيجعلا راکفألا تالت تتبن فيك
 <« كلتو هذه نيب لصفت مت « ىرخأ ةيحان نم اياع اكواسو ةيحان

 1؟ كالا نع لزرعم امالسإ نوكت نأ نكم اهدحو رعاشملا نأروصتتو
 اودروتسي نأ نوعيطتسي مہنأ نيملسملا دالخأ ىف راد فيك

 اودروتسيو « یالسإ ريغ ضرألا هجو ىلع ماظن ی نم مت ايداصتفا

 ‹ ةيمالسإ ريغ ضرألا هجو ىلع ةركف ةيأ نم هدعاوقو ميعمتجم لوصأ
 اوال ٤ لسم ريغ ضرألا هجو ىلع عمت یا نم مديلاقت اودروتسيو
 ! ؟ نيملسم كلذ مم

 ملامت فلام نأ عيطتسي هنأ ملا روصتي نأ نكمأ فيك

 نوخيو بذکیو شفیف « املك هتانامآ نوختو ‹ ءیش لک ف هبر
 ةنامملاو لذلا لبقيو « ةمرحلا ةعحملا ىلإ حابملا عاملا زواجتبو « عدختو

 س *



 ءاوس للملا ممتجنا ةماقإ ةعبت نم هن ىلخمو « عاملا اذه ىلع ًاصرح

 ةماقإ ف هلك تلذب كراشيو « ممتجا كلذ ىلإ ةوعدلاب وأ ىناذلا هكو اس

 دعب روصتي مت . . ةيصعملاو فارحالاو لظلا ىلع مق « لسم ريغ عمتجم

 نك - ةصلخ ريغ وأ ةصلخم - راہنلا ىف تامكر عضب نأ كلذ

 !؟ نيلسملا دادع ىف هکلستو هللا مام هتاعیت هنع طقست نأ

 ملامت فلاخق نأ ميطتست اهن ةاسملا روصتت نأ نكمأ فيك

 ةيراع جرختو . . باتغتو دقحبو بذكتو شغتف : هتانامأ نوو اهمر

 اهسفن ىلختو « ناوش دسجو ةمہن نيع لكل قيرطلا ىف اهتنتف ضرعت
 « امسفن تاذ یف مقتسملا كواىلاب ءاوس « رسما عمتجا ةماقإ ةعبت نم

 كلذب كراشتو . . عمتجلا كلذ ىلإ ةوعدلاب وأ « هيلع اهمانبأ ةيبرتب وأ

 . . ةيصعلاو فا رحالاو لظلا ىلع ماف لسم ريغ . عمتج ةماقإ یف هلک

 نکع الق لخاد ف « ةبيطلا ةينلا » نأ كلذ دم اهراخ یف رودي مس

 ! ؟ تاماسملا دادع ىف اہکاستو هللا مام اہتاعبت اہنع طقست نآ
 ماظنو نيدلل ام : لوقت ىتلا ةبيرغلا راكفألا تالت تأ نبأ نم

 .عمتجاب درفلا تاقالعو نيرإل ام ؟ داصتقالاو نيدلل ام ؟ ممتا

 ؟ ديلاقتلاو نيدلل ام ؟ ةايحملا عقاو ىف ىلمعلا كواسلاو نيدلل ام ؟ ةلودلابو

 نيدلل ام ؟ نفلاو نيدلل ام ؟ ةآرملا سبالم ةصاخو - سبملاو نيدلل ام

 ؟ نويزفلتلاو اميسلاو ةعاذإلاو ةفاحصلاو

 ص ل س



 هشيمي ىنلا عقاولاو نيدلا ام ؟ ةايملاو نيدلل ام . . راصتخابو
 ! ؟ ضرألا ىلع رشبلا

 هيناعب ىذلا « راسحالا » اذه ةريثك ابابسأ كانه نأ كش ال

 . نيمسملا سوفت ف مالسرل'

 .مالسإلا ةقيقح سرام ناك نيح لسا عمتجلا تلذك نكي ف

 لك عم بيرق دهع ىلإ اسلا عمتجملا كلذك نكي مل لب
 ةيسنرفلا ةلجلا لبق ام ىلإ س نورقلا لالخ داسف نم هياصأ ام

 . ديدحتلا هجو ىلع

 خیرات ف ةركبم ىمقاولا كواسلاو نيدلا لثم نيب ةقرلا تأدب دقل
 لت ال ةقرف تناك اهنكلو , .الثم نييومألا دع نم . . مالسإلا
 ىلا ىه ةعصاملا ف ةموكسملا تناك .هعومت ف ىعالسإلا عمتجا دعاوقب
 عمتجلا نكلو . لالاو حلا ةسايس ىف ایرج ًاداسف س دسفت
 ‹ هدعاوقو مالسإلا لوصأ سرام ريك دح ىلإ لظ ةماعلا ريغ ف
 كلذ نم مألاو . تايئزم لاو تاياكلا ىف ةيمالسإلا حاملا هتایح حت
 هنیناوق دمتسیو « ءادتبا مالسإلا ىلع موقي ناک ممتجا ماظن نأ هل

 . هاوس ردصم ىأ نم اهدمتسي الو مالسإلا ةعيرش نم |
 . . . كارنألا كح نيح ةقرفلا هذه تحسنا م
 ةيمالسإ هميهافمو عمتجما رومأ نم ريثك لظ دقف كلذ حمو

 س ړ س



 . هراكفأو هتاروصتو هتالماسمو هقالخأو ىلمعلا هكواس كلذكو « ةصلاخ

 عسادلاو رشع نماثلا نينرقلا ىف ريخألا ىيلصلا وزغلا ناك ىح

 . نيرشعلا نرقلا ىف هدادتماو . رشع

 ..ريبك لالتخاو .. لسملا ممتجما فريك فالتخا ثدح كلذ دنعو

 طلا اذه عبتتل  ةعيرس — ةلواع ريغصلا بيتكلا اذهو

 حصي کل ‹ء لماشلا مخضلا یمالسإلا موما راسا ىلإ یدآ ینا

 درج حبصب ىكلو . . ايف ةلالد الو اه طبار ال ةربم تاي رج

 هلك مالسرلا اأ امباحعأ بسم — ةصلخ ريغ وأ ةصلخ  تادابع

 لوقی وهو تح . . هنع اوضرو مهنع یضر دقو امب مہہر وقالم مہنأو
 ! هللا هدارأ ك مالسإلا وه سيل كلذ نإ يزعل هباتك ف مه

 ىلإوحصن نأ انلعلف .. دتماو فارحالا اذه عبن فيك افرع اذإف

 . . انسقنأ ىلإو هللا ىلإ ءقن نأ انلعلو . . ديك نم هيفام

 . . نيماسم دوعنو

 © ديري ام ىلإ قفوملا هللاو

 بق رم



 اس الا مو
 ؟ مالسإلا ىنعم لئاوألا نوماسملا مهف فيك

 ؟ هانعم مہفن نأ نح انل یشبنی فیکو

 ن نحت ديرب ام مالسإلا نم اومهقي مل لثاوألا نيماسلا نأ كشال
 لزعم ناسنإلا اهدي تادابعلا نم ةعوج هنأ : رضاحلا ان رصع ىف همهفن
 -- اصلخع هللا ىلإ هجتي نأ ميطتسي ناسنإلا نأو « ىلمعلا كواسلا نع

 . ةايحلا رومأ نم مآ یآ یف ہللا رینل ھجتی ےہ ٭ ۃدابملا ءانآ ف

 هنع همېف اکو لسو هلع هللا یلص لوسراا همېف اک - مالسإلا اإ
 نايك نوكي نأ وه . هلل املك سفنلا مالسإ وه = هعابتأو هاا
 هرعاشمو ناسنإلا راكفأ نوكت نأ وه . هللا ىلإ امجوتم هلك ناسنولا

 . هللا هرقأ ىذلا روتسدلاب ةموكحم املك ىلمملا هكو اسو

 لوسر ادم نأو « هللا الإ هلإ ال نأ : ةداهش نم نوماسملامهغي
 قاعأ ىف رقتسم لولدم اه نوک نأ نود ناسللاب لاقت ةلك اہنآ ٤ هلل
 . ةايلا مقاو فو سفنلا

 كللالا ره لا نأ « هللا الإ هلإ ال نأ : ةداهش نم اومف اعإو
 ثادحأ نم هيف عقي ام لكل ديحولا ربدملاو « نوكلا اذه ديحولا

 ت ٠١



 ةيشحلاب بواقلا هيلإ هجوتت نأو <« دبعي نأ ىنبني ىذلا هدحو وه هنأو

 ددح و وهو <« تولا ردقمو دابا بهاو هدحو وه هاو : یوقتلاو

 نظلاو < ةيشحلا وأ ةدابعلاب هريغىلإ هج وتلا نأو . نيملا ةوقلا وذ قاررإا
 ساناا کالم .ضرألاو تاوامسلا یوق نم ةو ةبأ وأ هربغ ًادحأ نأب

 . للاب هنم نوذیعتس كرشلا نم نول وه ارض وأ امف

 كل ىنلا هدحو هنأ هللا الإ هلإ ال ىم نم كلذ قوف اوفو

 «متشیممروتسدومہتایح نی اوق ممل عضیو رشبلل عرشی یذلا وہ .کمو
 اذه نأو . ضرألاو تاوامسلا ىوق نم ةوق ةبأ وأ هريغ دحأ سيلو

 ىلإ مذآ طبه ذنم مدآ عم لزتدقف < املك ةمرشبلا مدق دق رسألا

 یاده عيت نم یده یم چنیتاپ اماف e امم | وطبها اتاق » :ضرألا

 كئ وأ انتاياب اوبذکو اورقك نیذلاو . نونزحم مالو مېبلع فوخ الف

 مرات ىف ةيرشبلل مزالم سسأ وف ""« نودلاخ اف م رانلا باحعأ

 . نيماسع مه اف الإو . . هاضاتقم اوفرصتيو هللا یده !ومزلب نأ : هلک

 - لسو هيلع هللا یلص - هنآ ء هللا لوسر ادم نأ ةداہش نم اومپف اک

 هتعاطب ر شيلا مزي ىذلا ىدملا اذه : ةلاسرلا هذه يلبث دمتعلا ل وسرلاوه

 )١( ةرقبلا ةروس |۳۷ . ٠4 [.

 سس | س



 "هوذخ لوس را ؟ و » ۰" هللا نذاب عاطيا الإ لوسر نم انلسرأ

 «  اونا هنع ک اہل امو

 ء ءامسلا ةلاسرل ىحلا ىلمعلاقيبطتلا وه - لسو هيلع هللا ىلص - هنو

 ءا سو ةماسملا ةعامجا دناق وهو « فرصت لكو لمع لك ىف ةودقلا ومف
 . تاماظلا ىف هب ىضتس ىذلا رونلاو « امماعمو اهذاتسأو

% % % 

 ء هللا الإ هلإ الأ ةداشل  ىلاجإلا وأ ماملا مولا ناك كلذ

 درحم املسم رتي ناسنإلا ناك ىذلا مومفملا . هللا لوسر اد ناو

 ةليغكلا < مالسإلا ةقيقح لث هتقيقح ىف هنأل  هرلخ ىف رقتسي نآ
 هج وتو « هتایح لوحت نأ ناسنإ ريم یف اهرارقتسا درحم - اهدحو -

 . هللا ىلإ قيرطلا .. "وسلا قتيرطلا ىلإ
 تاہجوتب هعمتطسنا وأ ۔ ىلامجإللا موغا اذه نع تعرفت دقو

 ةقيمع تناك« ىرخأ يحافم ةدع  ىلمملا لوسرلا كوأسو ةلصغملا نآرقلا

 مراكفأو مرعاشم ىف سكعنت « لئاوألا نيماسلا سوقن ىف روةلا

 اف اوبتکيو « نحن امفسلفن اک « اهوقسلغي » | نإو « مہافرصتو

 ! تارلجلاو بتكلا

 نكمل بلقلا ىف ةرمضملا اهدحو ةينلا نأ _ ةهادب  نوماسملا مف

 .[۷|ةرغملا ةدوس () . ٦٤[ ] نار لآ روس

 س ٢ —



 كولو ةس وع لابعأ ف ةينلا هذه قحا )ام هنآو ! امالسإ نوكت نأ

 لوسرلاو . هللا نازیمو عقاولا نازيم یف ایش یواسنال یہف ‹ ییقاو

 نكلو . ىلحتلاب الو ىنقلاب نالا سيل » : لوقي لسو هيلع هللا ىلص
)١( 

 . «٠ لمعلا هقدصو بلقلا ىف رقو اموه

 - ةصاخ ةيجولكيسلا ةفرعلا ىف انعسوتو انفسافت نأ دعب - نتو

 . نالا ةايح ىف املالد قو ةيهدبلا هذه قدص كرد

 « عانتقالا مام ام ةركفب عنتقم هنأ هيلإ ليام اررثك ناسنإلا نإ

 هسقن ثدحم نأ ىلإ ةجاح ىف سيل هنو « عبشنلا دح ىلإ ام 'ىلتم هنأو

 « اف ةرقتسس <« هن قاعأ ف ةررقم ىف « هریغ دحأ هثدحم وأ اف

 . لادج الو اهرمأ یف كشالل

 ديصر وه وأ .. عقاولا نم هل دیصر ال اعادخ هلک اذه نوکی م

 . ةايلا ةلجت كيرحعل ىفكيال ليلض

 نأ عيطتسادق ةريغص ةعفدبكن أ كيلإ ليخم لت سلاج تنأو كنإ

 لقثت ى اذإف امناكم نم ةدضنم كيرحت لواحت ىت 1١ نوكلا كرح

 نم ديزت نأ - امناکم نم امحزحزت کل - جات تن اذإو ‹ كيلع

 ‹« كش ىف ةنماكلا ةبغرال مقا ولا ديصرلا ىبنت نأ وأ « ةعفادلا كت وق

 ردقبو . كلذ دعب ةدايزلا ف ذخأت مث ٤ الوأ ةمواقملا عم لداعتت ىح

 .هنم هللا يضر سا نع ()



 ى ةكرلا نوكستو ؛ عقاولا اع ىف ةسوسحلا ةكرملا نوكت «ديزت ام

 . ديصرال قيقا سايمملا

 ةقيقح اهنكلو « هدحو ناسنولا ملاعب ةصاخ ةقيقح هذه تسيلو
 . دوجولا سومان نم ءزجو « ربك الا نوكلا قتئاقح نم

 اهدحو ةنماكلا ةوقلا نأ « ةكرحتم هلال عرتخم لكك ردأ دقو

 ةرهاظ ةوق ىلإ ةنماك ةوق نم لوحتت نأ الوأ ىنبني امنأو . نكت ال

 نكي ىذلا ردقلاب نوكست م - لمعلا ىلإ ةينلا نم لوحتت ىأ
 ةيقيقلا ةكرحلا جعتنت ىح « اميلع ةدابزلل لب « بس ةمواقملا ةلدامل ال
 . ةايحلا عقاو ىف ةبواطما

 : ةقيقللا هذه ىلع ةمناق ربك الا دوجولا نوناق - ةكرحلاو
 بلغت ثيحم ةوةقلا هذه ةدابزو « ةرهاظ ةوق ىلإ ةنماكسلا ةوقلا ليوح
 . بولطلا هاجتالا ىف كرحتت مت ةمواقملا ىلع

 ء هتاذ نوئاقلا للعريس  ةينوك ةقاط ىهو - ةيناسنإلا سفنلاو

 ةدا لاو ! تايونحلاو تايدالا نيب ىمظعلا نوكلا تاقاط ىف قرف الف
 ! ثيدحلا علا فرع ىف دحاو ءىش ةقاطلاو

 ةكرحب ىلإ لوحتت مل ةنماك ةوق امنأل .. ىقكتال اهدحو ةينلا
 ! تابقعلا مامأ امسفن برج لو « لمعو

 ىلا « ناسنإلا ةايح ىف « ةيعيبطلا » تاقوعا ام : رظنئلف نألاو



 ةيقيقح ةوقىلإ ةينلا هذه ليوحتىشبن ىلاو .. اهتمواقل « ةينلا »نكستال

 !؟ ةايملا عقاو ىف ةيقيقحلا ةکرحلا جنتل اہیلعدیزت مت « الوأ ادام

 ق كلذک ةدوجومو ‹ سفنلا لخاد ىف ةنماك ةريثك تاقوعم

 . ةايحلا عقاو

 ف ةبغرلاو . . ديلقتلاو . . ةداعلاو . . فلإإلا : سفنلا لخاد نم

 .. راطخألاو بعتلل ضرعتلا ةهاركو .. ديجلا ةهاركو .. ةلسلا ةايلا

 ةباجتسالا ف ةيغرلا ىأ «ىوملا» وه اعم ىذلا ماعلا ناونعلاو

 . تاعزن نم سفنلا ها وپم ا

 ةفرحنملا ىوقلاو ملاظلا یعامجال! فرعلا : یحراملا عقاولا یفو

 . هيلع رطيسنو عمتجا ف دجوتدق ىلا

 تفط ةوق لك ىأ « توغاطلا » وه امعمجم ىذلا ماعلا ناونعلار

 يقتل ابطخ تزواجتو اهدح نع

 «ةمواقلا» اه ء امجراخ نم توغاطلاو « سفنلا لخاد نم ىوهلا
 امهبلع دير مت « الوأ امطداعتل ةيقيقح ةوق ىلإ ةينلا لوحعت نأ ىتبني ىا
 . هللا ةدارإو نوكسلا سومان عم ةيشمتملا ةميقتسملا ةكرحلا جنتل

 «ةيقيقح» ىوق امجراخ نم توغاطلاو « سفنلا لخادنم ىوهلاو
 اهدحو ةينلاف ىت نمو . عافدناو لقئو طض تاذ ةكرحتم ةعقاو

 — و



 ةميقتسملا ةك رلا ثادحإل الع بلغتلا نع الضف « اهتمواقل نكتال

 . حيحصلا قيرطلا ف

 لوسرلا ناك« ةايلا تايممدبو سفنلا تايممدب نم ةيهمد تالتو

 ناعإلا سیل » : لومي وهو اہک اردإ قح ارکر دب لسو هیاع هللا للص

 ناك اک. « لمعلا هقدصو بلقلا ف رقوام وهنكلو «لحتلاب الوىملاب

 ىلع مهسفنأ اوميقيل نودميو نودهاجم مو لئاوألا هبا ابكر دب
 . مالسإلا دعاوق ىلع عمتجا اوميقيو « جهلا

 ! ؟ ةايحلا عقاو ىف ةصلخلا ةبيطلا ةينلا ةميقام

 ؟ اہیعام را بناج نم = وأ
 ةعفدب كنأ لت تنأو  كيلإ ليفت انآ | عادخ اہنآ امیع

 ! نوكلا كرحت نأ مرطتست دق ةريغص

 !ضرألانم ةدضعملا كرحت نأ ديم انم جاتحم ك برجت ل كنكلو

 ةريرسلا قن بلقلا فيظن كنأ س صالخإي - منتقم تأ

 . هاضر ام لماع هللاب لصقم ‹ عابطلا ےقتس

 نم هبغر نع منت نأ كنم كلذ جات نيح نكسلو .. معن

 ! ؟ هيف شيمآ ىذلا عمتجلا ديلاقت وأ « كتداعو كنلإ ريغت وأ « كتابغر

 وأ « ممفارحنا نع ممطوحت سانلا هجو ىف فقت نأ كام جات نيح

 كللانيو .. قيرطلا نع كتاوطخ اوفرح ال ىكل كقيرط نع ممفدن
~~ ٦ hi 



 ! ؟ نامرلاو لألاو ىذألا كلذ نم
 س توغاطلا عاونأ ىأ  توغاطلا هجاوت نأ كنم جات نيح

 ! ؟ راطخألل كتايح سصرءتتو

 ةنماكسلا ةبيطلا ةينلل « ىعقاولا » ديصرلا امو ؟ ذدنع كفقوم ام

 ! ؟ كریم یف

 ىف ةنماكلا ةينلا هذه نودي لمعل الو "ىثل ةميقال هنإ .. اقح
 لمعت ةرهاظ ةوق ىلإ لوحت ل اذإ امتميقام اهدحو ىه نكلو . سقنلا
 ؟ ةايخلا معقاو یف

 سيل » :لوقي نأ لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نم اتنمت ناک لهو

 ؟«لمعلا هقدصو بلقلا ف رقو ام وهنكلو « ىلحتلابالو ىملاب نالا

 ؟ ةيعقاولا تاجرد ىصقأ ىلإ ايعقاو ناك لوسراا نإ ما

 ةمواقم ىلع اهتردقم وه « ةبيطلا ةينلا هذه ىقيقحلا ديصرلا نإ

 ىلإ لوحتت ل اذإف . امجراخ نم توغاطلاو « سفنلا لخاد نم ىوملا

 رظمل ا ةليمج ةعاقف ىلع ديز' لف . . اميلع ردقت ل وأ ةيعقاولا ةموامملا

 !؟ ءاضفلا ىف ميضتو « ةسل لوأ دنع ىفنت

 اهم لتي لو < ةبيطلا ةينلاب طق مالسإلا فتكي ل كلذ لجأ نم
 . ةايللا عقاو ىف رمملا لمعلا نع

 : امبتاد لاق امنإو « اونمآ نيدلا » نآرفلا لقي ل كلذ لجأ نمو

 س ۷س
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 . . لمسلا هقدصو بلقلا ف رقو ام .. « تاملاصلا اواعو اونُمآ نيذلا »

 نوكلاةر عم یشمتی هلال ء ةرطفلا نيد ثللدب مالسإلا ناکو

 .دوجولا سومانو
#4 

 نولسم ا امف ىلا تايمیدملا نم ةيہبدب - انلق اک كاذ ناکو
 : مالسإلا نع لثاوألا

 اع یف اواع ىمالسإللا موما ف ةيميدبلا هذه مہک اردا نمو
 لخملاو ةبيطلا ىنامألاب اوفتكسي لو « ةيمالسإلا ةركنفلا قيقحتل عقاولا
 . ءاضفلا ىف ةقلمملا

 عمتجملل ىداملا عقاولا فو « ةيحان نم ىدرفلا كولسلا ف اواع
 . ىرخأ ةيحان نم ةيمالسإلا ةلودلاو ىعالسإلا

 السم نوكي نأ میطتسي هنا لئاوألا نيلاسملا نم دحأ مفي ل
 لع اداتعا <« ىقاولا هكواس ىف مالسإلا فلاح وهو  ةبيطلا ةينلاب --
 اياونلل كردم « سفنلا نطاوب ىلع علطم هنأو « بواق بر » هللا نأ
 ناجو لمعلاو ةينلا نأ ا وکردآ امإو إ١ لاعألا ءاَرو ةيفتحلا ةبيطلا
 نودب اهدحو ةبيطلا ةينلا . رخآلا نودب اهدحأل ةلالدال دحاو سأل
 نع مطقنلا هدحو لمملاو . عقاولا نم هل دیصر ال راف نن یه لع
 لسلا نم ليقيال هلا نأل « ضرألاو ءامسلا ىف عئاض لمع « ةبيطلا ةينلا

— A 



 سيياقمو = ةبيطلا ةينلا ىنعم وه اذهو  ًاصلاخ هجو هب ديرأ ام الإ

 ! نيح دعب ولو فيزلا فشكت اهتاذ ضرألا

 السم نوكي نأ عيطتسي هنأ لثاوألا نيماسملا نم دحأ مفي
 «ةايملا رومأ نم رمأف ىناذلا هاوه عم قاسني وهو  ةبيطلا ةينلاب

 ديجلاو بعتلا نع سفنلاب انض وأ < ةحاتم ةحار وأ « بيرق مغل اراثيإ

 الو هہجاوی ناک ی ذلا لسا ريغ حمتجنا عم قاسي وأ ! راطخألاو

 ربدقتلاو ةناكملاىلع اصرح وأ ءلابلا ةحارإ اراثيإ « هفارحناوأ هديلاقتىف
 اذه ناك ءاوس « هاذأ نم سفنلل انوص وأ « ممتجلا كلذ ىف مارتحالاو

 ىذلا ىداملا ىذألا ناك أ « ةيرخسلاو ريقحتلاو زمللاو زمغلا وه ىذألا

 ٠ لاوزال امسفت ةايملا ضرعي وأ توقلا نم مرحو ندبلا ىذؤي

 انعم . عقاولا ملاع ف مالسإلا ذيفنت هانعم مالسإلا نأ' وكر دأ اإ

 بتر اممم ايمالسإ نوكي نأ بح مہنم لكل ىمخشلا كواسلا نأ
 نوكي نأ بج منم فلأتي ىذلا عمتجلا نأو . راطخألا نم كلذ ىلع
 . راطخألا نم تللذ ىلع بتر اممم « كلذك ايمالسإ

 . .اه ك ذن ةقيقح انهو

 لع امبناد ردت الو « جهنلا ىلع اعاد مقتست ال سفتلا نإ

 ٠ باعصلا ةبجاوم

۹ 



 °>« اغيعض ناسنإلاقاخو» : كاذو اذه نع انايحأ فعضتل اهنإو

 اذإ نيذلاو . نينسحلا بع هللاو » : نايصعلا ىلع نورصي ال اومادام

 رفع نمو ¢ موندل | ورفغتساف نزا اوکذد مق أ | وماظ وأ ةح اق | واعف

 . 5 »¢ نوماس ھو | ولف ام ع اورصي لو « هللا الإ بونذلا

 نيبو « ةب رشبلا ةايح ىف ةررقملا ةقيقحلا هذهنيب اقرف كانه نكلو

 اعإف .. ! مالسإلل ىفكتو ةايحلل ىنفكت اهدحو ةبيطلا ةينلا نأب نظلا

 ىف نودهاجم نيذلل « ةمحرلا هسفن ىلع بتكو هدابع نع ةن وتلا هللا لبق

 ىفدجلا نم نوطقسي م « رشم ىمقاو لمع ىلإ ةبيطلا ةينلا ليوحت
 ‹ مهتراع نم نوموقي امنإ « متطقس ىلع نورصي ال منكلو « قيرطلا

 مہلع هللا نمف . . هدابع یف مہابقیو ‹ اہم مہلیقب ن ہللا ىلإ نوہجوتب

 لديب كئلوأف ءاطاص المع لصعو نمآو بات نم الإ»: ناوضرلاو ةرغملاب
eاحر ًاروفغ للا ناکو تانسح ماتيس لا  » 
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 نيملسم اون وكي نأ نوعيلطتسي مين لئاوألا نوماس ا مهفي لو
 یتح < هيلع وهام ىلع ملسملا ريغ عمتجلا وکر تی م -- ةييملا ةينلاب

 . فارحالا ىف هعم اوقاسنیو هفارحا یف هوراج مل ولو

 |[ ۱۴١١ ۔ ۱۳٤ ] نار ل٦ ۃروس (() . [۲۸] ءاضلا ةروس (۱)
 ]۰¥ ] ءأرءعأا ةروس ۳)

 سس ا e بسس



 ىلإ فرحنا عمتجلا اذه ليوحت وه ميمالسإ ىعم نأ اومهف امنإو
 !نيماسم مه ام الإو .. هللا لز ام دودحم مزالیو للاب نمي لسم عمتج

 . مالسإلا ىل ىہدبلا كاردإلا اذه ةليصح وه هلك دامج ناکو

 نم ناك امو . . عقاولا ةقيقح فو سفنلا لخاد ىف ةكرح مالسإلا

 نم لوحتت نأ نود نيماسملا سوفن ىف ةديقعلا هذه رقتست نأ نكمملا

 هيف أثن ىذلا لوألا عمتجلا ف ثدح ىذلا وه اذهو . ةايلا عقاو ىلإ

 لئالقلا نيماسلا سوفن ىف ناعإإلا ةقيقح ترقتسا نأ درجمبق . مالسإلا

 ةكرلا تذخآ « هنيع ىلع مهعنصو لسو هيلع هللا ىلص لوسرا مابر نيذلا

 ىلإو « هميوقت نوديرب فرحنملا ىجراحلا ممتجا ىلإ ممسوفن نم دت

 ىلإ امعفر نوديرب ةسكتنملا ديلاقتلاىلإو < امتيادهنوديرب ةلاضلا سوقنلا

 «هلوسرو نا ید هلک الذ ف ندم ناسنإالا ید قناللا ىوتسملا

 . لوسرلا تافرصت ىف ةلثمحملا ةيلمعلا ةودقلاو

 عقاولا اع ف مهتدارإ قيقحتل اواعو < اودارأ مهْنلأل . . اوحجتو
 ! نيملسم اوناك ذثدنعو < ريمضلا اع ىف اهوققح نأ دعب
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 عمتجلا اذه نأ لئاوألا ںوماسملا اہکر دا ینلا تایہہدبلا نم ناکو
 نوكي نأ نكع ال هنو « هلل ةعيرش ىلع موق نأ غبن - لسا 5

 . هللا ةعيرش نع لزعم املسم



 ء«تقولانم ادج ةليوط ةرتف السإلا ممتجا ماق ةيدبلا هذه ىلعو

 .هريغ نع ام زامتیو ‹ اہم فرع تلا ةدرفتملا هتم” هذه تناكو

 . تاعمثجلا نم

 ىلع ةعاقلا - مالسإلا خيرات ىف ةزيمملا ةمسلا هذه كردأ دقو

 « نوقرشتسملا ىتح « خيراتلا اذه ىف ثحاب لك  ةيمديلا كلت

 هذه مد  باتكلا لوصف ف ىجيس اک — مہسقنآ اوبصن نیلا

 . نيماملا ةايح ىف ةعيرشلا نع ممتجلا لصف ةلواحعو « ىربكسلا ةزيكرإا

 امقعو « ةزعمملا ةمسلا هذه ةوق اوكردأ مهسفن أ نوقرشتسملا ءالؤه ىح

 . هيف امخوسر ةدشو ىالسإلا عمتجا ةينب ىف

 ةرصاعلا ةيمالسإلا تاهاحنألا » هباتك ىف قاط بج لوقي

Modern Trends in Islam “« ‘ 

 لع ًاساسأ فقوش اضنل ةعاح هيت ىذلا ممتجلا عون نإ »

 ةيناسنإللا سفنلا ناكملوحو « هتياغو نوكلا اذه هنك لوح ايتا دقتعم

 اهددرت ةسينكلا ربانم تفت الو <« ةيفاك ةفلأ ةفولأم ةرظن هذحو ٠ هيف

 ىذلا ديحولا نيدلا وه مالسإلا ناك اعر نكلو . عوبسأ دعب اع ويسا

 هتادأ تناك دقو <« أديل اذه قتفو عمتجم ءانب ىلإ حاحلإو تابث ىف دصق

 ٠ « ةعيرشلا ىه ضرفلا اده قيقحتل ةيسيبرا

 س س



 مالسإلا » ەباتک ف Von Grunebaum موابینورچ لوقيو

Islamحرشلل اندنع نم سا وقالا ( »  ) : 

 کل لئاوألانییحیسملا نم نينسلا تارشع یضتقایذلا سلا نإ»
 هنآ وهو ء ةليلق تاونس دعب (لسو هيلع هللا یلص) دمت هکر دا دق هوکر دی
 تقولا نم ةرتف ايندلا ةايللا دتمن نأ تضتقا دق هللا ةدارإ تماد ام

 رقتسن نأ ىشبني ( ةيمالسإلا ةعاجلا ) هتعاج نإف « ترصق وأ تلاط

 ةممم تحبصأ مث نمو ٠ لزملا ىحولا ملاعت عم لماک ءاقنلا یف اف

 حولا لظ ىف یآأ) هللا لظ یف ةایحلل الماش اطعم ٴیشنت نأ عاجلا

 روصتلا لو نم « یرشبلا دوجولا هوجو نم هجو لک لمشی ) ىلا

  ةيروصتلا - ةيوتعلاو ةبركفلا رومألا لمشي ىأ ) نفدلا ىلإ

 سدمملا نيب زبيب لك ىفليو ( ةيدالاو ةيكواسلا رومألا لمشي اك

 ةايلا هذه قثاقد نم ةفيقد لك لسم « ةايلا رهاظم نم ىويندلاو

 ابتک ( ةينيد ) مام ىلإ ةجاتحمو « نيدلا طابرب ضعبب اهضعب ةلصتم
 تدحوت ةقيرطلا هذمو ٠ هعون ناك امم لاعألا نم لعىأ ءادأ دنع

 امتاليصفت قدأ ىتح املك ةايملا نكلو « امدح ىلإ كواسلا ةروص
 درفلا ةايح نكت لو ٠ ةينيدلا املالد نم ةدمتسم ةيماس ةروص تٽیطءعأ

 ىلا لاعألا نم ةقستم ةعومت ىلإ لوحتت نأ ىنبني یتلا یھ ہدحو

 لوحي نأ ىنبني ناك هعومجم ىف ىالسإلا ممتجلا نإ لب « هنمللا اهبلطتي



 حالطصا ىف ( لالا تيب ) ةنازللاو شيجملاو ةلودلا تراصف : للاب

 . « هللا ( لام تيب ) ةنازخو هللا شيجو هللا ةلود لئاوألانينمؤملا

 d Wilf ed Cantwell Smith ٹ2 لوتناک درفلو لوقو

 :» Islam in Modern History رصlakl zرlidاژز مالسرالا» هراتک

 هنأ ىه ىالسإلا ملاعلل ةزيمملا ىلوألا ةمسلا تناك ذإو » : ةمدملا ف

 «٠ ةقيقحلا هذه هينعت ام حيضوتل ةلواحع انيل مدقن اننإف «ىعالسإ »

 ساوقألا)«خيراتلاو مالسإللا» لصف ىف ۲۷ ۲۹ ص یف لوقی مث
 . ( اندنع نم ةحراشلا

 عمتجما عضو زورب ( نيدلا اذه سأ ىف) نوثحابلا ظحال دقل .. »

 « ظوحلم كسا وذ ىمالسإللا عمتجما نأ نيبلا نمو . . ٠ مالسإلا ىف

 ةعاجلا نأ نورك كردأ دقو ٠ ردقلا يظع ميطباربو هّناضعأ ءالو نو

 نأو ٠ ةينيد ةعومت لب ‹ بس ةيعاتجا ةعومج تسيل ( ةيمالسإلا )
 ريغ ىرفلا انريبعت انمدختسا اذإ دحاو أ « ةلودلاو نيدلا »

 ضعب عم هضعب طبارتي ال السلا ممتجما نإ . . بسام

 ء بسغ ديلاقتلاو تاءالولا نم ةعومحم  ىرخألا تاعمتجلاك

 عيف ىلعأ لثم جانت وه الو ٠ دئاقعلاو قلا نم كبسلا نقتم ماظنبو
 ‹ قيع ىصخش عانتقا نع ةمجانلا ةيويلاب ضبني هنإ لب «٠ بسخ
 عیطتسنو . هئاضعأ نم وضع لک سفن یف هتلالدو هترارح هل ینید عانتقا

 — ۳ س



 < ىنيدلالعألا لئلا نع ريبعتلا ىه - ةعاملا هذه -حمتجلا اذه نإلوقن نأ

 ةديقعتن اك اذإو.هحرشقبس یذلا ید رفلاینعمل اب «ینید» ةلک نیمدخشسم

 نع اريہست نوکي نأ نکم(ینید ساسآ ىلع متاق) یجو لوی ماظن وأ ام

 «تالاحلا نمريثكى ف نأثلا وه ا ىصخشلا داقتعالل ةيلقعلا ةر وصلا

 ناولأ نم هبوح ام ىعاجالا ماظنلا نإف س ةصاخ ةفصب ةيحيسملا ىفو

 داةتعالا نع — ةيلع ةروص ف - ريتلا وه ةفلتخلا طاشنلا

 . ¢ لسم ىمخشلا

 دنع امعبتت وأ صوصنلا فاطتقا ىف اليوط ىضمن نأ جاتح الو

 ىالسإلا مومفملا ىف ةحاولا ةمسلا هذه ملكا وزربأ دقف « نيقرشتنسملا

 ةيمالسإلا ةديقعلانم قثبنمىالسإلا عمتجلا نأ ىهو : ىمالسإلا خعراتلاو

 كواس ىف ةلثم « ةديقعلا نع عمتجما لصف نكمب ال ثيحم < امیلع ماقو

 .ةايملا ىحانم نم ىحنم لك ذخأي ىذلا لماشلا ميرشتلا نم دمتسم ىلع

 موہقملا تايهمدب نم ةيهمدب - انفاسأ اک كالت تناک دقو

 مالسإ الو ء لسم عمتج ريفب مالسإ الف « لوألا نيماسملا دنع ىالسإلا

 سسأ ىلع عمتجلا ةماقإل لسم درف لكن م - یعقاو دہج ريغ
 . مالسإلا ةعيرش نم ةدمتسم

 %#% ¥ وا

 "ىئ ةيمالسإلا ةيرشلا نأ تكلذك ك اردإلا اذه تايد نم ناكر

 — ل0 =



 . ضشرألا هجو ىلع ناسنإلا طاشن لك لمشي « لماش

 ٠ اهدحو تادابملا ىلع رصتقي ىمالسإلا عيرشتلا نأ اوممفي ل

 .بسخ ثرإو قاتعو قالطو جاوز نم « ! ةيصخشلالاوحُألا » ىلع وأ

 ىف شنت نأ نكمب ىلا « تالماعلا » لك تالذك لمشي هن اومهف امنإو

  ةيمالسإ سسأ ىلع اياق ىأ - السم ممتجلا اذه مادام « عمتجلا

 ةركفلل رشابملا قاثبنالا وأ رشابملا ريبعتلا وه عمتجما اذه ماد امو

 . نايملاو مقاولا ملاع ىف ةيمالسإإلا

 تالماحلا لكو . . نيدلاو ةراجإلاو نهرااو تال لاو ءارشلاو عيبا

 عمتجماو درفلا نيب وأ درفلاو درفلا نيب « ةيداصتقالا » وأ « ةيناملا »

 اذه نم ساسأ ىلع موقتو « مالسإلا اه عرشي « ةلودلاو درفلا نيب وأ

 بصفلا مرو « راكتحالا مرو ء ابرلا مرحو حيبلا لحيف . عيرشنلا

 یدیآ ف لاومألا سیدکت مرو « روم لاو شفلاو بلاو بلسلاو

 ابقفنتو ةاكرلا لاومأ ىدؤتو < عمتجملا ةيقب نع امسبحو ءاينغألا نم ةثف

 دعاوقو لالا تيبل دراوم ددحتو ‹ الع صوصنملا امفراصم ىف ةلودلا

 ةيعامجالا ةلادعلل دعا وق هلک كلذ نم موقتو . سانلا نيب لالا عيزوها

 .ةملسم ةلود نوكأ ةلودلا اب مزتلتو « هلوسر ةنسو هللا باتك اهددحم

 ةلودلاب درفلا تاقالع نم امبلع بترتي ام لكو « كسلا ةسايسو
 لوسر ةنس اهددحتو < هحورو نآرقلا صوصن اهددحم ۾ درفلاب ةلودلاو



 . كللتو هذه ىحو نم ةماسملا ةعاجلا اهددحت م « سو هيلع هللا یلص هللا

 ةعاطو « لوسرلا ةعاطو هللا ةعاط ىلعو ٠ ىروشلا إدبم ىلع ”صتيف

 لوألا ةفيلملا اهددح اك لوسرلاو هلل مهتعاط نم ةدمتسملا رمألا ىلوأ

 نإف « کیف هللا تطأ ام ینوعیطآ » : لوقی ثیح ةحارص ی رکب وہا

 ثیدحصن نم دمتسملوق وهو« کی لع یل ةعاط الف هلوسرو هللا تیصع

 .« قلاملا ةيصعم ىف قوا ةعاط ال» : لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ةملسملا ةعاملا مزتلت ةحضاو ةدودح صوصن هل ىناتجلا عيرشنلاو

 ..ضرألا فداسفإلاو ةدراو رج لاو ةقرسلاو ان زلا و لتقلا دح ىف « اهذيفنتب

 ىلا ةيلمعلاو ةيرظنلا حورشلاب كلذك نيمزيلم . . دودحلا نود اهفو

 درفلا لوبقو « تاهشلاب دودحلا اوءردا » : لثم نم « ةنسلا ام وتحت

 هتبوت درحم ملسملا عمتجلا یف الماع ادرف دحلا هيلع عقوي ىذلا مرج

 شيعلا لبس لفق الو اهب هرعت مدعو « هتميرج نع معالقإلا هنالعإو
 ... ۳ اہاجأ نم همامأ ةي رشا

 كلذك اهددت سنجلا باذآو كوالا باذآو عمتجلا ديلاقتو

 نواعتلاو ءاخإلاو مالسلا نأ ىلع "ص تيف « هنامبجوتو مالسرللا تاعيرشت

 (٩) لاو دحآماور ٠

 اهذخأو < اهروصء ميج ق ةيرمبلا اهتمءالمو ةيمالسإلا تابوقملا نأعب رظنأ (۲)

 «مالسإلاو ةيدالا نيب ناسإلا» باتك ىف «باقملاو ةعرملا د لصف ةقلطملا ةلادملا ادع

 . « لوسرلا نم تاسبق »د باتك ىف « تاہبشلاب دودلا او ءردا » لصفو



 ةقالملا ةعيبط دنت . هللاب لصتلا لسلا عمتجلا امس ىه بلاو ةدوملاو

 لك لمشي اعناو احعرص ًاديدحت لسملا عمتجلا ىف ةآرملاو لجرلا نب
 هيدبت امو هسبات الامو ةأرملا هسبلت ام نّيبيو ء حورلاو دسجلا تاقالع
 تقولا تاذ ىف عمتجلا ةفاظن ظفحم ام سنجلا باذآ نوبتو ء هيقخت امو

 . © ةميقتسملا ةايحلا عزاون لك عبشتو ةميلسلا ةرطفلا هيف ىضرت ىذلا

 . ةايحملا رومأ نم رمأ لك ةعيرشلا لمشت اذكهو اذكهو
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 عادلا ردصملا هنأ ىبلإلا عيرشتلا نم لثا وألا نوماسملا مف دقو

 - هاوس ردصم نوک نأ نکم الو - هاوس ردصمال هنأو . ةايحلل

 . ضرألا ىلع ةب رشبلا ةايلا ظنت

 ىنعم اف الإو . . هللب داجلا نالا تايهيدب نم ةيميدب اذه ناكو
 اذإ  سفنلا قاعأ ىف ًارقتسمو ًاداج نوكي نيح - نامإلا اذه

 ( - هنأ نم « هباتک یف سانلل هللا هلوقی ام قیدصتلا هانعم نکي

  ًاداج اما زإإ  مہمزا هنو ‹ م عرش اعریملا مم دارأ - هناحبس

 ٠ اوك | اذإ نيقسافو نيلاظو نیرفاک ممربتعي هنأو « ممه عرش ام ذيقنت
 !؟ هللا لزأ ام

 لصف ابجالم ىف هتقيرطو اهبلإ مالسإلا ةرظنو ةيسنجلا ةلأسلا نأثي رظنا )١(
 .ليصفتلاب «دلاقتا ةكرعم» باتک كالذکو « ناسنإلا باک یف < ةا ةاكشملا»

 ا س ۸



 ىف هللا هلوقي ام لسملا قدصب م اذإ للاب دالا نالا ىعم امو
 نم ةفاطأ « یوه » وه هللا عرش ريغ عرش لک نأ نم « هراتک
 هزأل « قتلا وه هدحو هللا عرش نأو « قحملا نع فرحنم « رشبلا
 ؟ ءاوهألا عبتي الو لظي ال ىذلا قلا نع رداص

 لا لع نآ لملا دلخ ىف راد اذإ للاب دالا ناعإلا ىنعم امو
 ‹ قدصأو هللا لع نم لضفأ ممبرجتو رشبلا لع نأو « دودحم

 ! ؟ عابتالاب لوو
 عيرشلا اذه نأ سما دلخ ىف راد اذإ لاب دالا نامإلا ىنعم امو

 ناک دق «دوج ولا نيناوقو نوكلا سومانب لوصوملا ‹« هلك لصغملا

 نم ةدودحم ةرتف فو « ةررزملا هبش ف برعلا نم ةنفحا كلت لجأ نم
 نیب لسو هيلع هللا ىلص لوسرإا اهاضق ىلا ةريصقلا ةرتفلا ىه <« مهتايح
 سانلل ندلا اذه نإ هیاتک یف هل لوق یلاعتو هناحبس هللاو « مېنارهظ
 سانلا اہم اب » “'« نيلاعلل كذالإ وح نإ » : « نيلاعلل » : امیج

 نإ ة اوفراستل لئابقو وعش كا نلعجو <« ىنأو ركذ نم ج انقلخ اتإ
 نم یوعمام لکب س نآرقلا نإو کاھتآ لا دنع مرک أ
 0 لز قحابو هانلزآ قابو » : قلاوه - تاهبچوتو تاعیرشل

 . ١ ۴| تارححلا ةروس )) . [ev] ريوکلا هروس )4(
 ۰ 1١ ۰ | ءأرسإلا ةروس )*(
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 تاوامس هللا قلخو » : ربك ألا دوجولا سومانب لوصوم قحا اذهو

 “۾ نوني ال مو تبسک ام سفن لک یزجتلو قحاب ضرألاو
 نم وه ‹ ٽبسک اب سفن لک یڑج ہاضتقع یذلا ‹ قحملا میرشتلا اذہف
 اح نذإ سیلو « ضرألاو تاوامسلا هب هللا قلخ ىذلا قلا سفن

 وقوم الو « ةربزملا هبش ف برملا نم ةنفلا كالت لجأ نم ايثزج
 ‹« مهنارېظ نیب لسو هيلع هللا ىلص لوسرا اهاضق ىلا ةدودلا ةرتفلاب

 : نآرقلا نم لزت ام رخآ ىف - نياعلل  ةفاك ةبرشبلل لوقيهللاو
 کل تیضرو ‹ یمعت يلع تمعو ٤ کنید ل تاك أ مويا »
 . ٩ اید مالسإلا

 ءهلک ك لذ نم ءیش لسملا دلخ یف راد اذإ للاب داملا نامإلا ىعمام
 نم هيفام لكب « نيدلا اذه هلمحم ىذلا « حلا » ىف باترا وأ

 ؟ هیجوتو عیرشن
 حي لسم هيلع مدقي ال . . هللاب ناعإإلا ةةيقح عم ضقانت هنإ

 . ريكفتلا يحس ناعإلا

 تسمو « عيرشنلا اذه لزب ذنم ارق رشع ةعبرأ ترم دقو

 ء اونلعتو سانلا فسافتو « ىش برا ضرألا راطقأ ىف ةيرشبلاب
 الإ اونا ىلا ةصالحلا اذإف ء اوسرد ام ةيسايسلا مولعلا ىف اوسردو

 . [ | ةدئالا ةروس (۲) . [ ۲ ] ةياحلا روس ٠)

 سس او بس



 ىلا « ةقبطلا » نع ريب»ت وه ىضرآ عیرشن لک نآ : هلک للعلا اده نم

 عاطقإلاف ٠ تاقبطلا ةيقب باسح ىلع ىه املاصم لث هنأو « حمو كلم
 باسح ىلع ممل اصم ةياملو نييعاطقإلا ةقبط باسل عرشيف « كح ةرم

 نييلامسأرلا ةقبط باسل عرشيف ‹ک ةر لأم لا سارو .«بعشلا» ةيقج

 « كىت ةرم ايراتيلوربلا ةيروتاكدو . لاملا باسح ىلع ملاصم ةياجلو

 ةيقب باسح ىلع ( لقألا ىلع ًايرظن ) لاملا ةقبط باسل عرشتف
 . خبراتلا ىف كلذ ريغ ثدحم لو . . نييمدألا

 عرش ریغ عرش لک نأ نم « هباتک یف هللا هررق ىلا وه اذھو
 1 نوایع ثیح هباحصأ عم ليم « یوه » هلا

 ترسو « عيرشتلا اذه لزت ذنم ارق رشع ةعبرأ تم دقل . . مث

 تبث امناذ براجتلا هذه اذإف « ىش براج ضرألا راطق ىف ةيرشبلاب
 ةريرص ةوقش مه ببس دق هللا ةعيرش نع سانلا هب فرحا ام لک نآ

 مېضعب قاذآو « ایش مہقزسو « ہہحارو مہم ددھو « قاطت داکت ال

 خراتلا ىف جتن ىذلا لماشلا ىل اعلا ءاقشلا نع الضف : ضعب سأب

 عظفأب ددم باوب ألا ىلع ةثلاثلاو « نرق مبرىف نيتيلاتتم نيبرح رصامل ا
 قزعو قالخألا للحو ةرسألا تفت نع الضفو . خيراتلا هفرع رامد

 نونجلا ضارعأ هب دہشت ام ٠ تاهاجمالا ىش نيب درهلا باصعأ

 ىلا راحتنالا ثداوحو مدلا طغضو ةيبصعلاو ةيسفنلا تابارطضالاو

 س ۹



 ! لايجأ ىف عمت هدشن ملام ليلا اذه ىف ةيرشبلا انم تدمش
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 مېلع اوقسلافي ل نإو - كلذ عم لئاوألا نوملسملا كردأ دقو

 باث ًارصنع ةبرشبلا ةعيبطلا ف نأ - مايألا هذه ىق نحن لعفن ا

 نایك ف الماک اطابترا نا رصنعلا طبترا نإو « ماودلا ىلع ًاريغتم ًارصنمو

 اهروصع ميج ىف ةب رشي متادلا هللا عيرشن نأ كلذك ا وكردأو . ناسإلا

 اطير امبطبرو « اعم ريغتملا رصنعلاو تباثلا رصنعلا لفك د ق « اهايجأو

 . هللا ىف ةديقعلا طابرو نبدلا طايرب اكس

 هنيوكتت ىف ةيلزأ قثاقح نم دمتسم تبا رصنع ناسنإلا ىف »

 ؛ فورظلاو لاوحألا ريت اهريغيال

 ىف لعاج ىلإ ةكّتالملا كبر لاق ذإو » : هلا ةدارإ نع ردص هنأ»

 . ” « ةفيلخ ضرأللا

 ر اوقتا سانا امأاي » : ةدحاو سفن نم ممعيمجج رشبلا نأو»

 . « ةدحاو سفن نم كقاخ ىنا

 «جوزلا» قاخ دق - امسنج نم ىأ - سفنلا هذه نم نو »

 اهنم ققاخو ةدحاو سفن نم كقلخ » : اميتاويو اهب ىقتلي ىنا
 )١( ةرقبلا ةروس ]٠[ ) )۲ءاسفلا ةروس ]١[



 اونكسنل اجاوزأ کسفنأ نم کل قلخ نأ هتایآ نمو » « اوو

 . « ةجحرو ةدوم کیپ لعجو اإ

 : بوعشلاو مهلك قلنا ثبنا امجوزو سفنلا هذه نم نأو»
i »اريثک الاجر امم ثبو اہجوز اہم قلخو ةدحاو سفن نم  

 < انلمجو ‹ یئأو رک نم کانقلخ انإ سانلا اہیأای » ۔ « ءاسقو

 . « < < اتتا ہللا دنع کمرک أ نإ اوفراعتل لئابقو اب وست

 اثم تراصف یرخآ قئاقح ةيلزألا ىئاقحلا هذه لع بتر دقو»

 : رال ةاد

 اوسم — ةميلس تمادام مم رطقب -قاللا سحب نأ الع بتر »

 ةايحلا ىف نوعلا هنم اودمتسيو « هودبعيف مملاض ىلإ سايقلاي هللا ةملخسي

 سفن نم هلا امقاخ ناذالا - ناجوزلا س نأ الع بترو

 الإ لماکتیال اهدوجو ناو « ضعبب اممضعب قاصالاو نينحس  ةدحا و

 . نیحارتم ندا وتم ندم

 فطظنتو مهتر ررس وفصت نيح - سانلا سحب نأ امياع بترو »

 محر تاذ ةدحاو سفن نم مذإ <« ةيناسنإلا ىف ةوخألاب س مهس وقت

 . ریلنا یف !وکراشتیو اون واعتیف ء عيحملا حم

 . ةماد سس ىلع زكترب األ مناد رصانع كلل »

 )١( ءاسفلا ةروس ] ٠ [ ) )۲مورلا ةروس ]١١[

 )۳( ءاضلا روس ]١[ )٤( [تارجملا ةروس ١١|
 سل س
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 «ةيرشبلا تامواملا روطت ةجينت « مويلك ذج ىرخأ رصانعتمو»

 «هرارسأ فرحتي نأ لواع « نوكلاو لقعلا نيب متادلا لعافتلاو

 عاضوأ موقتف « هتعفنل اهرخسيو « هزونک جر ختسيو « هېنکه نکسشسيو

 « ةعانص ىلإ عرز نمو « ةراضح ىلإ ةوادب نم سانلا لقتنيو « ةديدج
 ؟ . . ىلإ ةعانص نمو

 ‹ اعيمجج اميناج ىف ةيرشبلا ةرطفلا ىراج « ةرطفلا نيد مالسإلاو»
 اسسأ هيطمب رخآلا بنام لاو . ةتباث عئارش هيطسب لوألا بناجلا»

 ءةتباثلا سسألا كالت راطإ ىف مادلا روطتلا لاج هل كرتي مث« ةتباث

 . ةايحلا ةرطفو نوكلا ةرطف عم كلذ ىف ايشمتس

 نل « ريغتتال ةدحاو هللا فةديقعلاو . ةديقعلا هيطعي لوألابن اجلا »

 . ريغتيال تباث هيلع موقت ىذلا ساسألا

 قالطلاو جاوزلا تاعيرشت تالذك هيطعي ةديقعلا بناج ىلإو»
 . ةفلتخع ةيلودو ةيئدم تاعيرشلو دودلاو

 رصنع - ةماعةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا وأ - قالطلاو جاوزلا»

 لجراا ىه . ریغتال سس ىلع زکر هنأل « تباث عیرشت هل تباث
 امهم الك بذجت ىقلا ةديدشلا ةقالملاو ٠ ةج نم ةأرلاو « ةج نم

 . هيلإ هدشتو رخآلا

 مظنو ء ريغ داصتقالاو < رینتی ممتجا : امفورظ ریت ةايلاو»



 ةقيقلا نم اشيش ريغيال كلذ نكلو . ريغتت ةسايسلاو ٠ ريغخت لعتلا

 ءاهتايواهكو اهددغو « اهتيجولويبو امنيج-ولويسقب ةرطفلا امك ىلاةتباثلا
 الو رخآلا نع اهدحأل ىنغالو .ةأرمإ ةأرلاو لجر لجرلا نأ ىهو
 0 لداقتسا الو لاصقنا

 ثب اث رصنع - مار لا ىلع ةضورفلا تابوقملا ىأ - دودحلاو »

 هيخأب ناسنإلا ةقالع وه : تباث ءىش ىلع زكترب هنأل كلذك

 رومال ىقلا ناسنإ لك ةمرحو - ممتجماب درفلا ةقالع وأ - ناسنإلا

 : نورخألا الع یدثعی نأ

 تاقالعو . ريغتت لمعلا تاطابترا : امفورط ريت ةايحملاو »

 ةيسايسلا مظنلاو . ريغتت « ةلالاب » ناسنإلا تاقالعو . ريغتت جاتنإلا

 مئاقو امكحت ىتلا ةنباثلا ةقيقلا نم ايش ريني ال كاذ نكلو . ريغ

 ةقالعو « ةدحاو سفن نم مهلك سانلا نأ ىهو . ىرشبلا خيراتلا

 . ميجا طبر محراا

 « ءأرملاو مالسإلا » لصف ىف « مالسإلا لوح تاش » بانک ی 0

 فيك كانه تئيب دقو < مالسإلا ىف امت عيطو ةأرلاو لجرل» ةقالمل ليمن ثع

 ايش فيضيال « روطلا » نأ فركو <« ةلماك ةلادع ى رمألا مالسإلا ملام
 ةاواملا ىس, وأ ىقللا دافلا عع. روطتلا امأ . اعم ضراعتي الو ةلادعلا هذه

 س كا اهحرش  ابروأ ف هيلحم فورظ هل تناك دق « لجرلاو ةأرملا نيب ةبلآلا
 * ةيناسنإلأ قلا نم ةيقيقح <« ةميق + سيلو

 دةكلملا دجوت ثيح الإاه دوجوال املك تاقالملا هذح نإ هيعويشلا لوقت ()

mnuoet , ۳ن 



 میبلاک تريلا ةغص اه ةيندلا تاعب رشتلا ضع كلذكو «

 . ةتباث تاعيرشت اه تناكف . خا . . ةلاكرلاو نبدلاو نهرلاو ةراجإلاو

 . برحلاو للسلاف لودلا تاقالع كت تلا ةيلودلا تاعيرشتلا املثمو

 .هتاذ تقولا ف وهو <« ةبرشبلا ةايلا نم روطعلا بناحلا امأ »

 « لكش » و « لالا ةسايسو كحل ا ةسايسوف « تباثلا بن ام لاب لصتم

 لا . . ةيعانص ىلإ ةيراجت ىلإ ةيعارز ىلإ ةيودب نم ةئيبلا لكشوأ ممتجلا

 مم هلعافتو ىرشبلا لقعلا روطتب روطتت انلق اک روما كلتو »

 نكمب الو « تباثلا لصألا نع لصفنتال اهروطت ىف انكلو « نوكلا

 ‹ هعيطقتو هتئرجن ةلاحتساو « هطبارتو ناسنإلا ةدحو حم « لصقنت نأ

 . ضعب نع هضعب لصفو

 ارياسم « ةكحلا ةياغ اهكح مالسإلا ناك رومألا هذه ىو »

 . تاليصغتلا عضب لو ةضيرملا طوطمللا مضوف « انجاح ايبام ةرطغلل
 كرو « هدودح ف روطتت نأ ةيرشبال ديرب ىذلا « راطإلا » عضو وأ

 « هبجعتو هبسانت ىقلا «ةروصلا» مضينأ ةبقاعتلا لايجألا نم ليج لكل

 طرشب . جاتنولاو علا نم هغليمو ةيدالا هفورظو هجازم عم قفتتو

 نكلو.قح اذهو . تاميرعتلا هذه لوزة ةيدرفلا ةيكلالا يفلت شيحو ء ةيدرفلا س

 ! ىلأت ةيقبلاو . ديدج نم ةيدرفلا ةيكلملا يبت تآدب دق امناذ ةيعويعلا



 ء مطحتيف هنمريك أال « راطإلا ردق ىلع ةروصلا نوكت نأ وه . دحاو

 . عغارفلا امهوح ودبيف هنم رغصأ الو

 اذإو » : ىروشلاو لدملا : نيساسأ عضو لا ةسايس ىف »

 ٩ منی یروش مرماو » '*« لدماباوکست نآ سافا نی کم
 دحاو ساج نوکی لهو . یروشلا قیرط ددحم ل مث »

 ليثملا نوكي لهو . نيعي وأ ساجلا بختني لهو . ناسلح وأ

 ةيرشبلا براحتلل كلذ كرو .. حلا . . ¿لا . . ابنهم وأ ًايصخش

 . قيبطتلا ىف اهداپجاو

 دحاو عباط تاذ سسألا نم ةعومجت عضو لالا ةسايس ىفو »

 ٹيح « ريللا ىف سانلا كارتشا ةرورض وه : ةباہنلا ىف امعمجم

 مورح هنم نوکی ال

 : ةعاحجال هاطعأ وهو < هللا لام لصألا ىف لالا نأ نآرقلا ررق »

 . ۾ هيف نیفلختسم کلمج ام اوقفأو « هلوسرو هللاب اونم »

 2 ET ىذلا هلا لام نم موٿآو »

 درفلا نأو « هيف لوألا ىتحملا ةبحاص ىه ةعاجلا نأ ررقو »

 مايقلا نسحب اذإف « هيلع همایق نسحب هقحتس هيف « فظوم »

 . ]٣۸[ ىردوفلا ةروس ]٠۸[ . )١( ءاينلا ةروس ٠)
 . [؟؟١] روالا ةروس (4) .[ ۷ ]ديدملاةروس (۳)



 ءامفسلا اوتؤت الو » : هيف لوألا قتلا ةبحاص ةعاجلا ىلإ داع هيلع
 «٠ ًامایق کل هللا لعج یتلا كلا ومأ

 ايي اهفهلوادتت سانلا نم ةليلق ةف دي ف هسبح هرکی هللا نأررقو»

 ."”« كنم ءاينغألا نيب ةلود نوكي اليك » : بعشلا عوج هيف مرحمو
 هذخأت <« ءارقفلل امواعم اقح لاومألا ىلع ةاكزلا ةضيرف ررقو »

 نك اسملاو ءا رقفلل تاقدصلا اعإ » + لالا تیب نم مه هيطعتو ةلودلا مه

 .e الع نياماعلاو

 : ثالث یف ءاکرش سانلا » : لوقی لسو هیلع هللا یلص لوسرااو »

 .2 رانلاو ةاكلاو ءال

 ذخأي نأ نم هل ريخ ( هضرأ ) هاخأ كدحأ حنم نأل » : لوقيو
 . 2« امولعم اج رخ

 .تحتفام نيماسملا رخآ الول» :لوقي هنع هللا ىر باطحلا نب رمعو»

 ,” ۾ ريخ لسو هيلع هللا للص ینا مسق اک اہہلھآ نی اهتمسق الإ ةبرق
 .ةعاجلل هاطعأ ىذلا هللا لام ىف سانلا كارتشا ةقيرط ددحم مل مت»

 سأر ىف لاملا كارشإب نوكت مأ . ةماعلا فارما ماب نوک لهو

 [ ۷ ] رصملا ةروس ١ [.  )١( ] ءائلا ةروس )١(
 .ناسلا ىف ةنسأا حب اصم بحاص هرک د ]٠٠[ )٤( ةبوتلا ةروس (+)
 ىراخیبلا هأور )1) . یرادلا هاور 8(



 ةيرورضلا ممناجاح لفكتت ىتلا روجألا مهناطعإب نوكت مأ « لالا
 ذخشیلف لزم هل سیلو المع انل لو نم » : هثیدح یف لوسراا اہنیب ىلا

 ذختيلف مداخ هل سيل وأ « ةجوز ذختيلف ةجوز هل تسيل وآ <« الزم
 . °” ۾ ةباد ذخعيلف ةباد هل تسيل وأ « امداخ

 ةيقاعنلا لايجألا كرو « روصلا هذه نم ةنيعم ةروص دد »

 لو . اهتايناكمإ حم مءالتتو « اهبسانت ىقلا ةروصلا ىف اسفل ركفت
 كل « ةدماجةتباث تاليصفت _ كحل ا ةسايس وأ لاما ةسايس ىف  مضب

 هنكلو . اف رمتسملا روطتلاو « ةعاجلا لاوحأ ىف درطملا وملاب مدطصت ال

 سانلل امعدي و . ةتباثلا لوصألا نم تلفت رومألا هذه عدي مل كلذ مم

 ناكد قف ١ « مايند » رومأب لعأ مهمأ ةجحمب « ليلد الب ابف نوف رصتي

  ةماع السإلا راطإلا جراخ قو < ابروأ ف _ رملا فرصتلا اذه

 ىف عاطقإلا ناك ! « ةروطتلا » ةيناسنإلا نيبج اه ىدني ةعشب ةعانش

 . فصولا نع ةينغ ملاظم نم امهفام لكب ةيلامأرا تناک م ابرو

 ةروص ىف ءاوس لالا نالعجم امہف « مالسإلا رظن یف مارح اهالکو

 .بعشلا ةيقب هنم مرو « مدحو ءاينغألا نيب ةو - لام أر وأ ضرأ

 < ةلودلل ةقلطملا ةيدوبعلا ىأ - ةيعويشلا وه امهنم صالملا ناک م

 ! دارفألا ىلع ةقلطلا ةيروتاتكدلاو

 . دواد وبآو دج هاور )



 -  لايجألا عيمجو ضرألا ىلع رشبلا ميج هللا ةلك - مالسإلاو »

 ‹ لالغألا ىف هيف نوغسرب ىذلا « روطتلا » 'ذه لمل سانلا كرتيل نكي

 ةيرحو وعلا ةيرح مه كرتي وهو ىتح <« څدشربو ًاتاد ھدیب ذخأي امنإو

 ‹ قيرطلا نع اودرشي اليكل < عاضوألا نم دحام حم فيكسلا

 عيمجو عاضوألا عيج ف مئادلا ىنادجولا مررحتب اوظفتم كلو
 . ° ۾ لاوحألا

 عنصن اكه وفسلقي مل نإو « هلك كلذ لئاوألا نوماسملا كردأ دقو

 نايبو صوصنلا حرش وه ةتباثلا رومألا ىف هلك مهمقف ناكف « نحن

 رومألا ف ميهقف ناك اء اہیلع ةلماكسلا ةظفاحلا عم امقابطنا تالاح

 : زيزعلا دبع نب رمع ةلوق وه - امهوصأ ىلع ةمادلا ةظفاحلا عم _ ةريغلا

 .« اياضقلا نم م دجمام ردقب ( ماكحألانم ) ةيضقألانم سانلل دج »

 *# + زذ

 ءاسلاو ضرألا نأ مالسإلا موهفم نم كالذك نوماسملا كردأو

 ! ةلحاو ةيسح

 ديو ةعاسلا تماق نإ » : ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر ل وقي

 «رجأ كلذب هلف امسرغيلف ء اهسرغي ىقح موقنالأ عاطتساف « ةليسف كدحأ
 ةبيحعلا هذه وه -ثيدحملا اذه نم س لابلا ىلع رطخام لوو »

 . « لوسرلا نم تاسيق » باعك ىف « مك ايند رومأب ملعأ مآ » لصف نم(

 سي عو س



 قيرط وه وه ةرخآلا قتيرط نأ : ةيمالسإلا ةركسفلا اهب زيست ىتلا
 ! قارتفا الو فالتخا الب ایت دلا

 » ةرخآلل رخألاو اين دلل اهدحأ : نياصقنم نيقيرط اسيل امہإ »

 . تلتو هذه نیب ام طبربو ء كلتو هذه لمشي دحاو قيرط وه اع إو

 . لمعلا هما اين دلل قيرطو . ةدابعلا هما ةرخألل قيرط كانهسيل »

 وهو . ةرخألا ف هرخاو ايندلا ىف هلوأ دحاو قيرط وه امنإو »

 ءىش اهالك . لمعلا نع ةدابملا الو ةدايعلا نع لمعلا هيف قرتفيال قب رط

 ابنج ریس امالکو . ناجزنم ناطلتخ اهالكو . مالسإلا رظا ىف دحاو

 . هاوس قيرط ال ىذلا دحاولا قيرطلا اذه ىف بنج ىلإ

 نم ةوطخ رخ ىلإ . رمعلا تاظل نم ةظحل رخ ىلإ لمعلا »

 ! نيقي نع ٠ ةظحللا هذه موقت ةمايقلاو ةليسفلا سرغي ٠ ةايلا تاوطخ

 ةضاو ةركف « هيلع ضحلاو « هزاربإو ‹ لمعلا ةميق ديكوتو »
 انه رظنلا تقلي ىذلا نكلو ء مالسإلا موهفم ىف حوضولا ةديدش

 ىلإ قيرطلا هنأ ىلع هزاربإ وه امإو « بس لمعلا ةميق رردقت سیل
 . هاوس قي رط ال ىذلا ةرخألا

 تناك « رضاحلاو ىضاملا ىف ةليوط تارتف ةب رشبلا ىلعترم دقو »

 ىفضتقي ةرخآلل لمعلا نأ دقتست تفاك « نيقيرطلا نيب ةقرفلاب امف سعت

 . ةرخألا تقو مح ايندلل لمعلاو « ايندلا نع عاطقنالا

 س £ س



 سفن ىف روذحلا ةقيع ةرخألاو ايندلا نيب ةقرفلا هذه تناكو »

 معافم ىلإ هادعشت امإو ء هدحو رمظملا اذه دنع فقتال « ةيرشبلا

 . هعومج ىف یرشبلا نایکلاب لصتت یرخآ
 . ناتقرتغم ةرخآلاو اين دلاف »

  ناقرتفم حورلاو سلاو »

 ٠ ىداماللا نع قرتفي یداملاو »

 . اقر فاتيملا نع قرتفت  ةفسالفلا ةغاب — اقيزفلاو »

 ء قالخألا هام نع وأ ةيلاثملا ةايلا نع قرتفت ةيلمعلا ةايلاو »

 ةقرفتلا ىه ةدحاو ةطقن نم املك م بنت ىلا تاقرغتلا هذهرخا ىلإ »

 ءءايسلاو ضرألا نيب وأ « ةرخآلاو ايندلا نيب

 . ةدحو .. اهلع هللا هرطف ىلا هت رطف كح یسفنلا نایكلاو «

 ۾ ةدا لا » لشن . حورلاو لقعلاو مسجلا للمشل ةدحو »

 لقملا تالمأتو سقللا تابغرو دسجلا تاومش لمشت . « ةداماللا » و

 ةقيلطلا ركفلا تالمأتو ةظياغلا سلا تاوزن لمشت ٠ حورلا تاحبسو

 ٠ ةراطلا حورلا تافرفرو

 ابنم الك نأو « ةضراعتم نايكلا اذه تايثرج نأ كش الو »

 .هاجتا یف اج
 س ٤٣ س



 ! هاوه ىلع اہم تبان لک تبني « اہماشو تكر اذإ كلذ »
 ىلا ةرطفلا ةبيجت ‹ ىرشبلا نايكىلا اذه ىف ةبيحملا نكلو »

 نكمب « عمت نأ نكح « راتنملا رفانلا تاتشلا اذه نآ « اهيلع هللا هرطف

 هتدحو ف س بج نم حصي م ‹ طبارتب نأ نک « دحوتي نأ

 ةيف افلا ةرذلا سبقت نيح الذ ! ضرألا ىلع ةوق ربك أ « هطبارتو كلت

 جزا ١ رونلاك ةقيلط حبصتو « جهوتتو لعتشتف « ةدلالنالزألا ةوق نم
 . ءاوس امف ةداماللاو ةدالا اق

 هطيرو « راتنملا رفانلا تاتشلا اذه ديحوتل ريك الا ىتيرطلاو »

 . قيرط ىف ةرخألاو ايندلا ديحوت وه « نايك یف هلک
 سفنلا عزوتت الو « نيلصقنم ةدابعو المع ةايلا عزوتتال ذثدنع »

 ةيعقاو وأ « ةيرظنو ةيلمع فادهألا عزوتت الو ۰ نیاصفنم احورو امسج

 . نايقتلت ال ةيلاثمو

 یش امہف ناقبطنیو « ةرخآلا قيرطب ايندلا قرط یقتاي نیح »
 «ةضراعتلا فادهألابرتقتف « سغللا لخاد ىف اذه لثم ثدحب «دحاو

 سقنلا قتلتو ٠ دحاو "ىش وهف عيا قبطني م ء رانملا تاتشلا ققتليو
 تدحوت دقو « ربك ألا ةايملا نايكب قتلت دحوم ا امنايكب  ةدرغملا

 ‹ هراطإ ىف مجسنتو هيلإ حرتستو هعم قالتتف « هتاتش طبتراو هفادهأ

 « نوكلا ءاضف ىف درفلا بكوكلا حبس اک هئاضف ىف حبستو

 ےس چ س



 ٠ حعيسفلماش دحاو نون اق ًاعيججامطبرب اعنإو « كالفألانم هريغب مدطصیال
 رسيو ةلوبس ىف امحنصإو ٠ ةبحملا هذه عنصي مالسرالاو «

 هلا كا اف ختیاو » : ماظن ف ةرخألاو اين دلا ديحوتب اہدنصب »

 هلا ةنيز مرح نم لق » ٠ « ايندلا نم كبيصن سنت الو ةرخألا رادلا

 ةايحلا ىف اونُمآ نذلل ىه * لق ؟ قزراا نم تابيطلاو هدابعل ج رخأ ىلا

 ء « ةمايقلا موي ةصلاخ اين كلا

 ةقداصلا ةلماكلا ةجرتلا ماسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناك دقو»

 ادحاو ًاقيرط هسفن ىف ةرخألأو اين دلا تناک م نمو . ةيمالسإلا ةركففلل

 . ° ۾ ةدحأو « ةيسح » و
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 ىحمىالسإلا مولا ف « ةدابعلا » نأ تكلذك نواسملا كردأو

 : ةايحلا طاشن لك لشي « ًادج لماش

 نكلو <« ةدابع جهنم هنآ ىعالسإلا جملا تام زرأ نم »

 ةفورحلا دبعتلا كسانم ىلع ةروصقم تسيل جمنا اذه ىف ةدابملا

  ًادج كلذ نم قع یتعم یھ اعإو ٠. ةاكزو مايصو ةالص نم

 . لاب ةعادلا ةلصلا اهنإ

 حومه هنم عرفتت : هلک ةيبرتلا جنم ی ةميقحلا ف ةلصلا هذه »

 . هيلإ ةباهنلا ىف دومتو تاعيرفتا
 . « لوسرأا نم تابيق » باتك نم )١(



 « ةيدبعتلا راعشلا راسو « جحلاو ةاكز لاو مايصلاو ةالصلاو »

 اهدنع فقي « تاطح » وأ « ةدابعلل حيتافم درج . ٠ حيتافم الإ ىه نإ

 . ةدابع هلك ىيرطلا نكلو ٠ دازااب نودوزتي قيرطلا ف نورتاسلا

 كلذك ويف ‹ روعشوأركفوأ < لمع وأ كن نم هيف عقي ام لکو

 . هللا ىلإ هتپجو تماد ام . . ةدابع

 . ةايملا لمشت ىنحملا اذہم ةدابعلاو »

 « دبعتلا كسانم الغش ىلا ةريصقلا تاظحللا ىلع رصتقت ال اإ »

 نجلا تقلخامو » : ةميركلا ةبألا نم دصقلا وه اذه ناك امو

 ةحفص ىف ةرباع تاظحل ةميق امف الإو . “"« نودبعيل الإ سنإلاو
 ؟ ءاضفلا ىف عيضتو ًارثأ اه كرتت داكت ال « نوكتا

 اهتميق ٠ ةايملا لك لمشي ةايح جهلم نوكت نأ اهتميق امإ »
 ةماق ‹« روعش ةطخو ركف ةطخو لمع ةطخو كوا ةططخ نوكت نأ

 ىغبني ام  ةظمل لك ف هيف نیبتی « حضاو جنم ىلع اہلک
 . نوک نأ ینبنی الامو

 ر ىذلا مجرا وه ۽« ا وه كلد ف اک رومألا دسو

 . ةظحل لك ىف راشتسي ىذلا روتسدلا وه هروتسدو « سأ لك ىف هيلإ

 ٠ كولسلا عقاو فو لقملا ىعو فو بلقلا لخاد ف راشتسي

 . ]٠٠٦[( تايراذلا ةروس ()
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 . مالسإإلا مومقم ىف ةدابعلایه هذهو »

 . نيهرتيو كسنتيو ناسنإللا دهزني نأ اهانعم سيل »

 . عوکر او دوجسلا ف هبلق ىلع یوقنلا یلوتست نأ اهانعم سیلو »

 ٠ ناودعلاو مشجلاو عمطلا عزاو هسقن لخاد یف تبه هتالص مخ اذا

 لك اوت وأ . قحلا ةرصن نع فعض وأ . ةنامألاب مايقلا نع لذاخت وأ

 . سحلا اع ىف جتتملا لمعلا نع

 « مكستم » هبإ ٠ لاب بلقلا لوصوم نذإ وه ام ! الك »

 . قيرطلا ف ريس ال هنكل « ةدابملا ةطحم » ىف

 ۽ نيلاو نيحلا نيب دوزعلا عم <« قيرطلا ىف ريسلا ىه ةدابعلاو »
 ٠ لمعلل عقدت ىلا « ةلصاولا ةيحلا ةنحشلا لمحي بلقلاو ىيرطلا ىف ريسلا

 مامأل ىلإ اعاد عفدت

 بلقلا ماد ام « ةدابعلا وه لمعلا رابتعا ىف حرص مالسرلاو «

 «برخلاو قرشملا لبق كهوجو اولو نأ ربلا سيل » : هللا ىلإ هيف هجتي
 ء نييالاو باتكلاو ةكناللاو رخألا مويلاو للاب نمآ نم ربلا نكسلو

 ليبسلا ناو نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىوذ هبح ىلع لالا ینآو

 مدمعب نوفوملاو « ةاك را ىتآو « ةالصلا ماقأو « باقر ىفو نيلئاسلاو



 كئلوأ ٠ سأبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلا ىف نيرباصلاو « اودهاع اذإ

 . « "”نوقنملا م كئاوأو ءاوقدص نذلا

 هسسا هيلع ميقيو مالسإلا همسرب ىلا ةدابملا جنم وه اذه »

 ةلصلا ىأ « هل ىرقتلاو « هلل مم قدصلا هيف طرتشيو « ةبوبرتلا

 . « ° للاب ةمنادلا
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 . ءالعتسالا هانعم مالسإلا نأ نوماسملا كردأو

 °>« نينمۇم منک نإ نولعألا متأو اونزعت الو اونپم الو »

 . نينمؤلا ةفص ءالعتسالاف . نينمؤم متنک نإ . ۔ نولعألا ےتآ

 نم اهريب طاتخت الو « اسل لمت ال ةغاو ةددع هتادأ نكلو

 ! ناعإلا ىه هتادأ « نینمؤم ےنک نإ » : تاودلا

 ىوق نم ةبونعم وأ ةيدام ةوق هردصم سال ءالعشسالا نإ

  ةيموقلا ةيبصعلا الو . ىدالا جاتنإلا الو . لالا هردصم سيل . ضرألا

 اہ ىلعتسي تلا یناعلا هذه نم ىعم یا الو ۰ ةب رصنملا ةيبصعلا الو

 . خراتلا رادم لع ةرركهلا ممايلهاج ىف سانا

 . هدحو .٠ ناجإللا هردصم ءالعتسالا اإ

 )١( ةرقبلا ةروس ]٠۷۷[ .
 () ةمالسألا ةو رتلا جسم 3 باتک ی 6 ةدابحأا م 3« لصف نم تافطدقم € «
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 ! نينمؤملا ةدايعل هناحبس هللا نم اعادخ اذه نكي ملو

 هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ىذلا قلا ىلع مه ةيبرب ناك امإو
 . هفاخ نم الو

 مث نم = یدتہملاو للا ید یدتپملا  نمؤملا صخشلاف

 « لعأ » صخش الف وه م ةايحلا سومانو نوكلا سومان ىلإ

 رك أ قفأ نم نوكلا ىلع فرشي هنأل « ىلعأ » . تاقولخا ةيقب نم
 هتركفو ءناعإلا ةمعنب مباع هللا حتفي مل نيذلا رشبلا قافآ نممخضأو

 نع هتركفو . مهنركف نم مخضأو ربك أ ةايلاو نوكلاو هللا نع
 ةركف لعشأو عسوأ ىه « ةيناسنإللا ةايحلا نعو « ةصاخ ناسنإلا

 ٠ ناسنإ بلق ىلع رطخت نأ نك
 ‹ نوكلاو ةايحلاو ناسنإلا نع ةلماشلا ةعساولا ةركسفلا هذه نإ م

 ةوقلا نم هديصر « عقاولا لاع یف ءالعتسالا اذ قق تلا اہاذ یھ

 ف هققحتک معقاولا لاع یف ققحتم ءالعتسا وه اذإف « ةيونعملاو ةيداملا

 . سوفنلا اع

 .امقعأو امالا عسوأ ىلع ةقيقلا هذه لئاوألا نوماسملا كردأ دقو

 هروف نم سج هباق یف ناعإلا لخدي مہم درف لک ناک دقف
 ٠ ضرألا تايلهاج نم هلوحام لك نم ىلع دیدج ناسنإ هنآ

 ىلإ ءادتجالا نأل س ةلهو لوأل ودبي اک كلذ نكي إلو
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 الإ دبعتلا ةهافتو ناثوألا ةهافت نع سفال فشكب « ديح وتلا ةرکف

 ل هنكلو « ةقيقح اذه ناك د قل ٠ الع ءالعتسالا سفنلا ىف ثعبيف

 . ءالعتسالا سعأ ىف ةقيقملا لكن كب

 هرگگو هرکشب لسملا امجاوي « ةديقع » درج ةينولا نكست لف

 . الع یلعشسیف

 لالاولاجرلا ىف لثمتت ةوق .. ةبونعمو ةيدام « ةوق » تناك امنو

 ةردقلاو ىذألا ىلع ةردقلاو ةرطيسلاو ذوفنلا ف لثمعت اج. . حالسلاو

 . سانلا ىلإ لوصولا نيبو ىدملا نيب ةلوايحملا ىلع

 ددعلا وايثضدا رفأ هولا وألا نوماس ا هيلع ىلعشسا ىذلا وه هلك اذهو

 .هيلع اورصتنا ىتحهلك د يكسلا اودم “و .لوطالو ممل لوحال ء ةوقلا وايثض

 هل ءالعتسا هنكلو . هدحو رعاشملاو ركفلا ءالعتسا نكي ملف

 لطاب ف ةلثمتملا « ةيونحلاو ةيداملا ةوقلا هجاوي عقاولا لاع ىف ديصر

 . لیبس لکب مميطحم لواحتو نينمؤملا قيرط ىف فقت ىتلا ةيلهاجلا

 ةيداملا ةوقلا ف ميقوفت ةيلهاج لع نوهسملا ىلعتسا ىرعأ ةرسو

 . مورو سرفلا اويباج نيح ةبونعلاو

 اون اک د قف  مددعب اواعتسي مل مورلاو سرفلا نوماسملا هجاو نیغ

 شيعت ةريقف ةمأ س دعب س اوناك دقف لام لاب الو س ءالوه ةبسنلاب ةلق

 حالسلا عونبال مهنوقوفي مۇادعأ ناك دقف حالسلاب الو « فافكلا ىلع

 س ۹€ س
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 ىلع مظنملا لاتقلا نونفب سرملاو رح ا ےظنتلاب كلذك نكلو « هدحو

 . مالسإلا لبق ةريغصلا مهتاراغ ىف برعلا هدع ام ريغ « حساو قاطن

 لبق نم مېعفدم ل اہنکسلو « اقح اہم نیرو اوناکد قف س مہیبرعب الو

 ضعب تناك ل ب « نيتديتملا نيتيروطاربمإلا اكلت ةجاوم ىلإ اأ
 تاجه امع دصتل ام ةريجأ لمعتو « اهذوقن مدس ةيبرعلا لثابقلا

 كش نود ناتيروطاربمإلا تناك دقف « مهتراضع الو . بارعألا

 ! روصعلا عيمج ىف ةريزجلا هبش ناكس نم ساقي ال اع ةراضح ىلعأ

 مآ مهساسحإب اواعتسا . نامإلا وه : دحاو ءىثب اواعتسا امإو

 اموقو اهددع ناک امہم ‹ قلللا هذه لکن م لضفأ - نونمؤم ھو -

 تافارحتا امکف . . اپماعيرشدو ایناوقو امظنو اتراصحو اهداتعو

 . هللا ةعيرش عبتت الو هللا ید یدتم ال تمادام ةیلهاج

 ىلعتسي نيح ثدحم نأ در ال اہنآ هلل لع ىتلا ةبيجعلا تناک م

 ! مالسرللا ةقيرط ىلع ناعإالاب سالا

 اع ىف اهتاذ قيقح ىلإ « ناعإلاب ةيلعتسملا ةوقلا هذه تعس دقف

 تماعو + علا تملعتف - ةوقلا نيدايم نم ناديم لك ىف - عقاولا

 اه ققحتو . ةراضحلا تماعتو « حالسلا عاونأب تدوزو « برملا نوف

 اق رش تعفدناف » ضرألا خيرات ىف ةوق ربك أ تناک نأ عقاولا ماع ف

 - ةيلعتسم - تعفدناو « خيراتلا ىف امه ليثم ال ةلهذم ةعرسب ابرغو



 .قيرطلافةدوصرم اقا وعلا عيمج ىلع ةبلغتم « اكد لطابلاكدنوىدملا رشذت

 مہنآ مہمالعتسا ددصم نکی مل « نوماسملا امف رصتنا ةرس لکی نو

 ردصم ناك امإو . ةراضح وأ لع وأ شويج وأ لام وأ لاجر ووذ

 ىلع ممهوح نم ةيلهام لاو . حلا ىلع ملأ . نونمؤم ملأ ميالعتسا
 لا او لاجرلا ممه تراص - راصتنالا دعي كلذ دعب مت . . لطابلا

 نامإلاب ىلخادلا ميلالعتسا نم اوققحو . . ةراضحملاو لملاو شویم او

 . ناطلسلاو ةوقلا عاونأ لكب ىجراحلا مءالعتسا
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 ةلعاف ةوق ناسنإلا نأ مالسإلا موغم نم كلذك ن وماما كردأو

 . ضرالا هذه یف

 نم هوكر دأ اک« لوسرلا ةنسو نآرقلا تاہبج وت نم كلذ اوکردأ

 . لوسرااو هللا هیج وتب هوشاع یذلا « مقاولا »

 لعاج ىلإ ةكئالمل كبر لاق ذإو » : ىلاعت هلوق نم اومہف

 فلكملا ء ضرألا ىف هللا ةفيلخ وه ناسئإلا نأ "« ةفياخ ضرألا ىق

 حداك ك نإ ناسنإإلا اأ اي » : هحدكو هدج اف ةايملا ةيمنتو اهترامب

 نم - ناسنوال رخس دق هلا نأو “« هیقالف احدکك بر ىلإ
 : ضرألاو تاوامسلا ف ام لك هذه ةفالحلا ةمم مايقلا لجأ

 ]١.[ قاقشنالا ةروس (+) ]٣١[ ةرقبلا ةروس ()

 —س نإ س



 نكلو “« هنم ًاعيج ضرألا ىف امو تاوامسلا فام کل رخسو »

 قازرأ نم هللا هل رخس ام صالختسال صاحلا هحدکب یس نأ هيلع

 اولکو اہک انم یف اوشماف الواذ ضرألا كل لعج ىذلا وه» : تاقاطو
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 هفزر نم «

 اوريغي تح موقب ام ريغ ال هللا نإ » : یلامت هلوق نم اومپف اک

 ءىش لک نآ حح . ًافازج ثدحمال ةايملا ثادحأ نأ "«مشأب ام

 هدنع ر ناب <« ضرألاو تاوامسلا ىفام لع ف نأو « هلا ةدارإي ثدحم

 دق ايالا هلا ةدارإ نكلو . . وهالإ امامي ال بيفلا حتاقم

 ا اذه هئاطعإب - ضرألا ىلع هتفيلخ - ناسنإلا ےرکت

 . ناسنإالا ةدارإ قيرط نع ةيضام هللا ةدارإ لعجمو « ةايحلا ىف اجالا

 خراتلا عنصت قتلا ىه  هلاعأو - ناسنإلا ةدارإ حبصن 7 اذكو

 رغ ال س هناحبس ةقلطملا هتردق مم س هللا نأل . تادحألا حنصتو

 م هوثدحيام ريغ مه ثدح الو « مہسفنأب ام اورینب یتح موقب ام
 . ميسقنال مپسقن اب

 رحبلاو ربلا ف داسفلا ربظ » : ىلاعت هلوق نم تالذک اومہف اک

 ضرألاب لز ایبیغ ًاردق سیل داسفلا نأ “« سانلا یدیآ تبک ام

 . سانلا ىديأ تبسک اع ضرألاب لزب امو « هبابسأ نع ةلفاغ یهو

 )١( ةيثاطا ةروس ] ١۳ كاملا ةروس (؟) ] ٠٠١|
 )۳( ]دعرلا ةروس ١ ١ [ ) ٤) !مورلا ةروس ٤١[

 ےس يک بح



 ةي نكست اوامعي امسحو « ضرألا ةايح ىف ةلعافلا ةوقلا ه سانلاق
 . رشلا وأ ريللا ىق مملع

 اهوحوتساو « نآرقلا نم اهوحوتسا ىتلا املك عاما هده نمو

 ممعقاو نمو « ىدملا رشنو رشلا ةحاكم ىف ىعقاولا لوسرلا داج نم

 ةيقبو ةربزجلا هبش ىف ىلوألا منيلهاج ةمجاوم ىف هوشاع ىذلا

 مفت وامس نأ ۾ مپلع نأ اوكردأ . . ضرألا ىف تايلهاحمل ا

 « هلک ریما هن أب نونمؤيو هب نونمؤي ىذلا نيدلا نأو . ضرألا عقاو ىف

 لع ارداق هلا ناک نإو - هسفن ءاقلت نم رشتنی الو « هتاذب موقي ال

 مېتظفاحم موقيو « مدوېج ردق ىلعو « مم مدوہجم موقي اعإ - تالذ

 ةريغص ىف اونواهم وأ اونهو نإ مهنأو . مهتطفاع ردق ىلعو « هيلع م

 نون ام ردقب نيدلا باصيسف « نيدلا اذه سسأ نم ةريك وأ

 تاذل ةماد ةظقب ىق اواظي نأ كلذ لجأ نم مهلع نأو . نونواهْني وأ

 : مهوح نم ملاعالو هيف نوشيعي ىذلا لسا عمتحلو ممسفن أ

 ققحشر ال هلک اذه نأل . ناطلس الو ءالعشسا الو ةوق الو رصن الف الإ و

 : ىلاعت هلوف ىنعم اذهو . نام إلا ىعم وه كلذو .. حيحصلاناعإلاب الإ

 هلا اوقتاو اوطبارو اورباصو اوربا اونمآ نيذلا اہم اي »

 .“« نوحلفت كلما

 [۲۰۰] نار ل ةروس ()
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 ةنراقم ىف « هيلإ ان رشأ نأ قبس ىنلا ثيم لوتناک درقلو لوقي
 ةركسفل ىسكرالاو لسملاو ىحيسملاو کودنملا ةرظن نيب ةبجعم ةليوط
 : « رصاعملا خجراتلا ف مالسرلا « هراتک نم ۳۲ ص ٠ رانا

 < یکودنها یری ام ریغ ىلعو <« یکراملا شم « سلا یرپ »

 +انب نإ . اهنم رغم الو هيقاب ةلالد وذ ضرألا هذه ىف انه ثدحع ام نأ

 . ىعألا ىبتلا سالا وه ةمياس سس ىلع ضرألا ىق ةعاجلا ةايح
 .تلذب ىتلا تالواحلا لكل ةبسنلاب ةيمالسإلا ةلواحلا نأ كش الو

 ًادج اهدشأ ةظحللا هذه ىلإ لازت امو تناك سانلا نيب ةلادعلا رشنل

 اهرك أ تلذك تناك ةيكراملا مایق لبق ام ىلإو . ًادہج اهرنک أو

 مالسإلا نأ ىف ةيسكراملا نع قرتفت ىف كالذ عمو . ًاومط اهدشأو

 . اعم نءوض یف هیلإ رظنیو « ناعجرم هل یویند ثدح لک نآ یرب

 املا فو دلل ملاع ق ( اهريغ عم) قفاوتت ناسنإ اکر حتی ةکرح لکف

 ضرعت ةيعاج ةيحرسموه ةي وين دلارومأللرمتس ا ريسلا طخو .ًامم توقوما
 لامعألا نم ةعومت وه تقولا تاذ فو . لمع نم ةعاحجلا هزحنت ام

 ةمايقلا موب هدرفب درف لك لأي « ضعب نع امضعب ةزيمملا ةدرغلا
 هذه ف نیعم عون نم حتاتن هل لمع لک نأ یآ . ایف یتاذلا هبیصن نع
 نإف ىرخأ ةراببو . رخآلا ماعلا ىف رتا عون نم جاتنو ء ايندلا

 س چ سس



 هتلص ثیح نم نزوی اک « هتاذ ف نزوی نآ یغبنی لمع لک
 . ى راتلا روطالاب

 جلا نم نوللا اذه نإ لوقي نأ ىتيزفاتيملا میطتسيو »

 هيف شيعن ىذلا ملاملا اذه ةيعوضوملا ةقيقلا ىلإ برقآ ( لاعألا ىلع )

 ىلا ةايحالو ‹ رشبلا هنم نوكشي ىذلا ( ىرشبلا ) ناكلا اذمو
 ركنت دحاو بناج تاذ ةرظن ةيأ نم « انتشيعم خيرات اهنم نوكعي

 خجراتلاف . نايرجلا ىف رمتسملا ىضرألا عقاولا نم ىمسأ ةيقلخ ىق دوجو
 ىرحألا لب . هاذ ف یہنیال هاثعم نکلو « قاطم ینعم وذ ءةلالد وذ

 نوكستي ىلا ثداوحملا بكوم نم ىعأ « سيياقمو ريياعم كانه نأ

 ےل < شبنيو ‹« نكمي سيياقلاو ريياعلا هذهمو « خراتلا اسم

 ىف ) لعفلاب اهاضتقم كت ىهو < ةيخيراتلا ثادحألا هذه ىلع

 . « ( ةيمالسإلا ةركلا
# %#%  % 

 . نيماسملا سوفت ىف مالسإلا موهفم ناك كلذك
 مسا ةنيعم تام هتاعيرفتو هلوصأب مومفلا اذه ةليصح تناكو

 نعي اوزيمت « نوماسملا هذختا انيعم اكولسو « ىمالسإلا عمتجلا اہ

 كلذ لجس ( « مدعب نمو مهلبق نم املك ىرخألا تاممتجلا

 . نوقرشتىملاو « مهم نوماسألا ثالذ ف ىوتسي « اعيمج نوخرؤأا

 س ۵۵



 كلت ال ةداج ةعاط . لوسرالو هل ةعاطلاب عمتجلا اذه زيمت

 . باترب الو
 لظيو . ةمناق معاط ىدم ف سانلا نيب ةيدرفلا قورفلا لظتو

 ءاوتسالاو ماسلا ىوتسملا غواب نع سفنلاب دعقب ىذلا ىر شيلا فضلا

 ةةيقملا نم ايش ناريغي ال كلذو اذه نكلو . كلذك اق هيلع

 نوشيعي نم املجسي « هلك عمتجمل ةم” نوكت نأ غابت ىتلا ةعقاولا

 نوضغ ىف نوثحابلا املجسي ا( ‹« جراخللا نم الع نوعلطي نمو اپہف

 . بايترا الو كلت الب « هلوسراو هلل ةداجل ا ةعاطلا ةمس . . غيراتلا

 هرس عمت ماق نأ - ىمالسإلا ممتجا ريغ یف  ثدحب
 « هتاملعت ساسأ ىلع هلك عمتجملا ةماقإ لواحمو « هللا سساوأ ذيفنت لواح

 رقتسيو « سفنلا قاعأ ىف خسر ىذلا نامإإلا « اس داملا ناعإإلا ةجيقت
 . ريمضلا قابعأ ىف

 .فلكم هنأ - همالسإ ةعيبطب سحب معمتجملا اذه ىف درف لک

 ‹ ايف لادحلل ةلواحع الو « اينم كاكف اال ةنيعم تاعبتب فلكم

 فض وهف « ةنامألاب مايقلا نع ىوزنتو «سفنلا امنع فعضت نيح ىح

 حصأوأ ريخ سالا ف وه هکح نإ لوق الو ‹« ححبت الو هبحاص هب رقي

 . هلوسرو هللا کح نم

 . هللا ساوأ ذيفنتو هللا ةعاطب فلكم هنأ سحم درف لک

 وس 0( تس



 .مالسإلا ملال ًاذقنم ء اتلسم هسفت تاذ ف وه نوی نأ فلكم
 هللا اهدنرب ىلا ةروصلل اقباطم ىصخشلا هكواس نوكي نأ فلكم

 ء تاليصفتلا قدأف لب ء بسغ تايلكلا ىف ال « لسم ا درقلل هلوسرو

 فيظنت ةقيرط ىح « ىثملاو سوا لا ةقيرط ىح <« مالسلا ةقيرط ىح"
 . نانسألاو مفلا

 هذه یف ریبکو ریغص دجون ال هنآ - ہریمس قاعآ یف - سحو

 . یرورض ریغو یرورض دجویال . هفاتو مهم دجوي ال . فيلاكلا

 ذئدنع ومف « ةعزعلاو ةصخرلا نيب هيف رايا هلوسرو هللا حابأ ام الإ
 . ذيفنتلاو ةعاطلل ىف الع صوصنملا فيلاكتلا امأ . عيطتسي امو

 اماسم نوكي ال ناسنإلا نأب ناعإلاو . هللاب ناإلاب نرتقملا داجلا ذيغنتلا
 ف ىوتسي . هلوسرو هللا امنيع ىلا ةروصلابو « اهريفاذحس اهذفني ل اذإ
 نوملسملا طبر ىح . ةكرعلا ف داهجلاو نانسألا كاوس كلذ
 كراعلا ىدحإ ىق مهلع رصنلا ءاطبإ نورسقيو « للتو هده نيب

 كورتملا بجاولا ىلإ اضعب ممضعب هبنيف 1 كاوسلا اواهأ دق مأب

 ! هللا رصن اوقحتسيل

 . لوسرالو هلل ةعاطلا : نبرسألا ف دحاو كواسلا ردصم نأ كلذ

 عمثجا یف ابجاوو هسفن تاذ یف ابجاو هيلع نأ لسم درفلک س حو
 . هيف شیعر یذلا

 — ل



 ردقب ¬ ةقباطم « ةماسم ةروص اعيج ىلمعلا هكواسو هريكةتو هروعش

 ةنسو نآرقلا ايب ىلا ةحيحصلا ةيمالسإلا ةروصال - هتعيبط قيطت ام
 « مزي الو ماتي الو « مهلع دقحم الو « سانلا بحيف . لوسرإا

 ممضارعأو مملاومأ ىا یذألاب هدب دع ال 6e مهتمارک ف مدۆي الو

 هلع یف هللا رو « ءاخإالاو ةدوملاو ةحيصنلا مف صلخمو ¢ مہمامدو

 وهو لمعلا نع دعاقتي الو . بصتغي الو بلي الو عدخي الو شغب الف

 ناعإلا ةن امأب ًادبت یتش تانامأآ مو < هلل هتانامآ یدژیو . هيلع رداق

 ىرخألا تانامّألا لك اهنع عرفتتو « هل ةعاطلاو هتيبوب رب داقتعالا و هللاب
 . تالماعمو تادابع نم

 لمحو هعم كراشيو هنيعي نأ هيف شیعی ینا عمتجا یف هبجاوو
 ةغيظنلا ةيمالسإلا سسألا ىلع عمتجملا اذه ةماقإ ق ةعبتلا نم هبيصن

 . لسملا درفلا نم ةروص هكولس ىف هتاذ وه نوک نأ نکی الف . ةي وقلا

 عمتجملا نوكي نأل ىعسي نأ - حصبو همالسإ ےب کل — یتبنیاعإو
 نم هايإ هفلكي ام ثللذ ليبس ىف لمتح نأو . ةيمالسإلا ةروصلا وه هاك

 .دالاو ةقشملاو دملا

 س چ۸ س



 بایترا الو ۇکلت الو صوکن الو كاكف ال . اممعمتجم ىفو

 ةروصلا تلت وه  هعومت ىف - لوألا عمتجملا ناك انه نمو

 تاقالملاو داصتقالاو ةسايسلا فو قلحلا ىف ةفيظنلا . . ةفيظنلا ةئيضولا

 یحنم لکو .. ىرحلاو ىلملاو ىحورلاو ىركسفلا طاشنلاو ةيعامجالا

 : ةايحلا یحانم نم

 نوکی مم - هسقن نيبو هنیباهف  هبر دبعیش هنآ لسملا سحب |
 سج | اک لسمریف رخآ عمعجم یأ ءاش نیکو أ ءاش فیکی سلا کواس
 . مالسإلا كواس نع فرحني هعمتجم كري نأ عيطتسي هنأ

 مً - امسفن نيبو اهميب ايف - امير دبعتس انآ ةماسملا سحم ملو
 ةقيرطو لجرلا عم املمامت ةقيرطو امتيزو امسبلم ىف اکو اس نوکیب
 رتآ عمت یآ ءاش فیک وأ « تءاش فیک اهروعشو اهربکفت

 نع فرحني امعمتجم كرات نأ عيطتست انآ سحت ل ا. لسم ريغ

 . ءالسإلا كواس

 تاذ ىف ةمخض ةعبت هيلع قلي همالسإ بجاو نأ اهالك سحأ اإ

 ةرضص لكل ةماد ةظقب ىف نوكي نأ همزات . هعمتجم تاذ فو هسفن

 هذه نم سأ لك ىف هنأ اف سحب ةظقي . هعمتجم وأ وه امبتأي ةريبكو
 س ھ4 س



 هبساح نألبق هسفن امف بساح نأ هيلع نأو « هلل مامأ بساع رومألا

 ! نیملسم اوناک تالذب و . . هللا

 ډب ڍڳ ډپ

 تلت تسحأ نأ « مالسإلا مومل كاردإلا اذه ةايصح تناک ا

 — هرماوأو هتعيرشل امعايتاو هلل امعاطب س ابنأ ةملسملا ةماجلا

 ىعبني ىلا « ةنميملا ةرطيسملا ةوقلا ىه . ضرألا هذه ىف ايلعلا ةوقلا ىه

 . عوقلا قيرطلا ىلإ اهدوقتو املك ةبرشبلا مامزب ذخأت نأ
 ةيدالا ىوقلل ةنراقم وأ ريدقت ىأ ساسحإلا اذه ىف لخدي |

 قتلا ىرخألا ضرألا تاعاجو ةماسملا ةعاجلا هذه نيب ةبونعملا وأ

 هللا :یدېم یدتېمال

 ةوقو لاجرلا ددع نيب ةنراقم وأ ر دقت ی ماسح ف لخد ولو

 ىوقلا كلت رحآ ىلإ . . ىظسلا ةوقو ةراضحلا ةوقو علا ةوقو حالسلا
 طق اوركف ال لب « مهباقعأ ىلع نوماسملا صكتل « ةيونحلاو ةيداملا

 . . نیموزپم نیروحدم مېسقنأ لخاو ق اووزن ال لب « كرحتلا ىف

 ! ناوملاب نوسحو ةلآضلاب نوسحب

 امم عبنت ىلا ةقيقلا وه . دحاو ءىش مهباسح ىف لخد اع إو

 مف نذإو . هلوسرو هلل نوعتاطلا م . نونمؤملا مه مهلأ . قئاقملا عيمب

 سس و س



 . باسح اه ماقي ال ةليثض ةليئض مءازإ ضرألا ىوق لكو . نواعألا

 . . .ًاقح اذه ناک مت

 . شرألا هذه ىف ايلعلا ةوقلا مه ًاقح اوحيصأ هلوسرو هلل مهتعاطبف

 ىلإ اممداقو املك ةيرشبلا مامزب تذخأ ىلا « ةنميبملا ةرطيسملا ةوقلا
 . حوقلا قيرطلا

 نإو . ساسحإللا اذه ةليصح وه هدحو ىرلا حفلا نكي و

 . ىرشلا خيراتلا ف ةلهدم ةرهاظ هتاذ ىف ناک

 اهنيويح لماكب ةعفدنم ةبوق « ةكرح » مالسإلا ناك امإو

 . هانا لک یف

 ناعرس <« هقيرط ىف مالسإلا اهدجو ىلا تاراضحلاو مظنلاف

 ج « ةيمالسإ ةراضحو ًامظن تراصف « هحور اهاطعأو < اع وشسا ام

 هتئطو ناكم لك ىف - ةيمالسإلا اهنروصب مالسرللا امطسب

 . نيماسملا مادقأ

 ناعرس « ةحوتملا البلا ىف مالسإلا هدجو ىذلا « إلا »و

 همباط هاطعأ م ؛ ةعسوتو ًاقيمعتو ًاثحعو ةسارد « هيلم رفوتو « هانبتام

  ةيمالسإلا هتروصب - مالسإلا هطسب مت « ايمالسإ العراصف ساحلا

 ء« بسف نوهسملا ال هب راتتساو « نيسم مادقأ هنطو ناکم لک یف

 . ضرألا رمظ ىلع ملعتم لک لب

 س اإ س



 : « مالسإلا ىف ةرصاعلا تاهاجمالا » هباتك ىف « بج » لوقي

 ماق ىلا ةقيقدلا ةيليصفتلا ةظحالملا نأ هيلع قفحملا نم هنأ دقنعأ »

 ةدعاسم ةيماعلا ةفرعملا مدقت ىلع تدعاس دق نوما سما نوثحابلا اپس

 ىيرحتلا جهلا لصو تاظحالملا هذه قيرط نع هنأو « ةسومام ةيدام

 : ىطسولا روصعلا ىف ابرو ىلإ

 ةيناسنإلا ءالاب » هباتك ىف تلوفيرب » لوقيو
Making of Humanity @ : 

 املا ىلع ةيبرعلا ةراضحلا هب تداج ام مأ لملا ناک دقل »

 « ةايحلا ابروأ ىلإ داعأ ىذلا وه هدحو لعلا نكي ملو . . . ثيدحلا

 تشب ةيمالسإلا ةراضملا تارثؤم نم ةريثك ىرخأ تارثۇم لب

 سيل هنأ نم مغرلا ىلع نكلو . ةيبروألا ةايملا ىلإ امنعشأ ةروك اب

 عاجرإ نكعيو الإ يبروألا راهدزالا ىحاون نم ةدحاو ةيحان تمن

 تارثؤملا هذه نإف « ةعطاق ةروصب ةيمالسإللا ةفاقثلا تار وم ىلإ املصأ

 ىلا ةقاطلا تلت ةأثن ىف « نوكت ام مأو « نوكتت ام حضوأ دجوت

 ىوقلا ردصلا فو « ةتباث ةزيمتم ةوق نم ثيدحلا ملاعلل ام ناوكت

 1 « ىلعلا ثحبلا حورو ةيعيبطل | مواعلا ق ىأ : هراهدزال

 ‹ اپمدابمو امميقو « اہیلاسأو ةايحلا لاقت نم كلذو اذه ريغو

 اخسار لظو « هرماوأل ةعئاطلا « هلاب ةنمؤملا ةماسملا ةعاجلا هذه هترشن

 — ا



 هتميم نع ىلختو ىعالسإلا ماعلا رسحما نأ دعب ىح ةيرشبلا ةينب ىف
 هررق ام «موقلا قيرطلا ىف امتدايقو ةيرشبلا ىلع ةنميملا ىف ةليصألا

 ‹ مالسإلا نوهركي مهو ىح ممسفنأ نوفصنملا برنلا وخرؤم

 ! مالسالل نودیکیو

 «لثاوألا نيماسملا دنع ىعالسإلا مومل ةلماكلا ةروصلا نكلو

 بناج ىلإ یرن یح <« اہقیقح ىلع اھروصات نلو < اتاھذا یف ےت نل
 نيبت اك ةيمالسإلا ةايلا نم ةيعقاو ةروص <« ةماعلا ةروصلا هذه

 . لسلا عمتجلا نم جفا ىف



 نباتی جنان
 اهروصد م کل مداسالا ةماعلا حاملا نإ ىباسلا لصفلا ىف انلق

 هذه شاع ىدلا لسملا ممتجا ةايح نم ةيعقأاو ةروص ف اار یت

 اققحو « هسفن اهب تلعفناف « ًاداج ًاذخأ اهذخأو « لعفلاب حافل

 . هکو اس عقاو ق

 ٤ لما معمتجمال جدام ذخؤت نيح  سيبط سسأ وهو - داتحملاو

 ةباحصلاو <« لسو هيلع هللا لص لوسرا ةايح نم جذاَملا هذه ذخؤت نأ

 رات ىف ةدلاخ « ةذف تالوطب ممسقن أ تاوذ ىف اوققح نيذلا نيزرابلا

 . نوكلا ريم فو ناسنإلا

 وہ لسو هیاع هللا یلص لوسراف . تاق اک یعیبط ما وھو
 ةطوسبم هنايح ىئاقد نم ةقيقد لك تناك دقو . ةودقلاو ةوسألا

 هيلإ نوعجرپ یذلا مادا لماكلا جذوملا م نوكعل نيماسملا ماما

 نم اوسي نأ - نوقيطي ام ردقب - نولواحيو « مہتافرصت لك یف
 . باعصلاو ديادشلا ىف ام اوسأتيو « اہم اودتقیو

 انآ حي .. ةب رشد » جذام مم مهماع هللا ناوضر ةباحصلاو

 تبرشت رشب كشالو ممنكسلو « ىرشبلا خبراتلا ىف ةردان « ةزاتمم جذاع



 ىلا ةيلاملا جذاملا تالت ىلإ تراصو « هب تعفتراف ىواملا رونلا ممحاورأ

 مم ىمأتلاو . اهاوحأ عيمجو اهراصعأ عيمج ىف ةيرشبلا اب فرشت

 نيلسملا مامأ ةحوتفم ةلواع مرعاشمو مراكفأو مملاعأب ءادتقالاو

 . هيلع مسوفن ردقت ام ىلإ اہم نواصي ‹ لیج لکی

 ةباحصلاو لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةايح نم جفاقلا ذخأف

 ةلمتكم ةزراب ةروص ءاطعإ دار نيح ىميبط ىمأ « ممل هللا ناوضر

 . خيراتلا رادم ىلع ةدلاخ « لسملا عمتجملل

 مالسرللا نع هيف ثدحتن ىذلا « ةصاخ باتكسلا اذه انه انكلو

 ضورفلاو « درف لك نم بواطملا مالسإلا «ريبعتلا حص نإ «ىعشلا»

 سائلا نيب ةيدرفلا قورفل باسح لمع عم « درف لك هيلع ردقي نأ هيف
 « یيبطلا» ىرشبلا فعضال باسح لعو « تادادعتسالا و تاقاطلا ىف

 « هتادادعتساو هتاقاط الع ردقت ىقلا ةمقلا غولب نع ناسنإالاب دعقي ىذلا

 . . . ًانايحأ اهبلإ لصو اذإ ىح ةمقلا هذه ىلع ءاوتسالا نع هب دعقي وأ

 ةايح ىلع انجذام رصقن نأ ديرب ال ةصاخ باتكلا اذه ىف انه

 لکو تقو لک یف نیماسملا ةودق ناک نإو لسو هيلع هللا ىلص لوسرا

 نم كش نود اوناك نإو مهبلع هللا ناوضر ةباحصلا ىلع الو « ليج

 جذاقلا هذه رصقن نأ دير ال لب . هجناتن نم ةجيلنو « مالسإلا لمع

 مهم عفتر ىلا ‹« نييداملا دارفألا ةايح ىف ةدعاصلا ةلوطبلا تارتف ىلع

 س ۵ سس

(e) 



 لحس ولو « نوكلا ريم ف نردلاخ الاطبآ مہنم لعجنو « مہتاوذ ىلع
 ! ءامسأ الب ًاصاخشأ وأ . . ءامسآ درج الإ مہم یداعلا یراتلا

 نم فام س هلک اذه بناج ىلإ  ضرعن ر اإ
 نع طوبملا تالاح < لسملا عمتجما ىف « ىرشبلا فعضلا » تالاح

 ىف عمتجلا اذه ةيعقاو ةروص ىلع «ةروغرملا وأ ةواطلا ةقماسلا ةمقلا

 نأ ىرخأ ةمج نم سانلا فرعيلو « ةبج نم هتالاحو هروص عيمج
 هنأو « ىرشبلا عقاولاو ةيرشبلا سةنلل هتمجاوم ىف ىبقاو ماظن مالسإلا

 طق ال ىلا ةعادلا ةعفرلا مف ضرتفي الو « ممتاقاط ىوف مملمحم اال

 اونوکسیل مميرشب اوغلي نأ منم بلطي الو < ادبأ طبت الو ًادبأ
 هيلع ردقي ام مهنم بلطتبو « رشب مهنآ ىلع مہلماعي اعإو « نيسم
 عمتجلا ىف مالسإلا ناك فيك ةئلاث ةبج نم ساملا یری مت . رشبلا

 مہتایح ف ساتل ضرعت قلا « ةضراعلا فضلا تاظحل هجاوي سلا

 مفت رتل امجالع ىلإ یس ناک فیکو « امہذاوجو ضرألا ةلقث ببس
 .بوخرلاىوتسملا ىلإ ےبولطالا ىوتسملا ىلإ لصتو « ديدج نم سوغللا

 : دوصقم نیعم بت رت ریش انل ضرعت اک جذاملا هذه ضرعن نآلاو
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 تيش لسو هيلع هللا لص لوسرلا نم باطب اموی یپارعآ ءاج »
 ! تلجأاللو . ال : ىارعألا لاق ؟ كيلإ تنسحأ : هل لاق مت . هاطعأق



 ءهلزنم لخد م . اوك ن أ مهب لإ راشأف ء هيلإ اوماقو « نوماس لا بضخ

 . معن : لاق ؟ كايا تا: : لاق مس ٠ ء ايش هدازو یبا رعألا ىلإ لسرأو

 : رسو يلع هلا لص یبا هل اتق ريخ ةریشع نسو لأ نم ا كاز

 تببحأ اذإف « كلذ نم ءىش باعا سفن فو تاق ام تلق كنإ

 اف ام مرودص نم بهذي یتح «یدی نیب تلق ام e نیب لقف
 هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف « ءاج ةادغلا ناك اماف . يعن : لاق . كيلع

 یر هن أ معزف « هاندزف < لاق ام لاق یار 4 اذه نإ : لسو

 . ًاريخ ةريشعو لهأ نم هللا كاز . معن : ارعألا لاقف ؟ كلذك أ

 لجر لشك ىبارعألا اذه لشمو ىلثم نإ : لسو هيلع هللا ىلص لاقف
 ٤ ارون الإ اهودیزی لف ‹ سانلا اہعہتف ‹ هيلع تدرش ةقان هل تناك

 . لعأو اب قفرأ یف ‹ یقا نيبو ینیب اولخ : ةقانلا بحاص ماداتف

 اهدرف « ضرألا ماق نم امه ذخأف « اهدي نيب ةقانلا بحاص اه هجوتف

 یوتساو « الحر الع دشو « تخانتساو تءاج یح « انوه انوه

 « رانلا لخد هومتاتقف لاق ام لجرلا لاق ثیح کتک رول ینإو . اہیلع
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 ینربخآ لاق « یرهزلا یقیرط نم لسمو یراخبلاو دمحأ جرخأ



 بک تعم : لاق - ع نیح هینب نم بیک داق ناکو كلام نا
 و هيلع هللا یلص هللا لوسر نع فلخت نیح هثیدح ثدح كلام نبا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع فلخمأ مل : بهك لاق « كوبق ةوزغ ىف
 نيح ىربخ نم ناکو . . . كوبت ةوزغ ىف الإ طق اهازغ ةوزغ ىف لسو
 نکا ىنآ كوبت ةوزغ ف لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نع تفلخت
 تمام هللاو « ةوزغلا تلت ىف هنع تفلخت نيح ىنم رسيأ الو ىوقأ طق

 للا للص هللا لوسر ناکو ۽ ةوزغلا كات ف امیج ىح طق نیتلحار املبق
 ةوزنلا كلت تناك ىتح اهريغب ىرو الإ ةوزغ ديري اماق لسو هيلع
 ادیب ًارغس لبقتساو « دیدش رح ق لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر اهازفف
 ةبحأ اوبحأتيل مرمأ نيماسمل ىل < ارثک ًاددع لبقتساو « زوافمو
 هللا ىلص هللا لوسر عم نوناسملاو « دیرپ یذلا مېهجوب مربخاق « مودع
 . ( مؤامسآ هيف لجست لجسیأ ) ظفاح باتک مېعمجمال ریثک لسو هيلع

 نظ الإ بیغتي نأ دیری لجر لقف : هنع هللا یضر بک لاق »
 ا نم یو هيف لزەي ملام ( مدع ةرک نم ) هيلع ینخیس كلذ نأ

 تب اط نيح ةوزفلا تالت لسو هيلع هللا یلص هلل لوسر اڙغو . لجو زع
 دیلع هللا لص هللا لوسر الإ زہحتف < وتصأ اهيلإ انأو . لالظلاو راملا
 ىضقأ الو عجرأف مهعم ریا یک وغ تتش ءس تو و و لسو

 یداہنپ كلذ لزب لف . . تدرأ نإ كلذ ىلع رداق انأ : ىسفنل لوقأف « اتيش

 س ۸ س



 تیلو « مہکردأف لترأ نآ تیسہف «وزنلا طرافتو اوعرسآ ی ی
 جورخ دعب سانلا ف تجرخ اذإ تقفطف كلذ یل ردقی ل مت ؛ تلف ینا

 الجر الإ ةوسأ ىل یر ال ینآ ینتزح اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لوسر یارک ذی لو ءهللارذع نم الجر وأ « قافلا یف هيلع ًاصومغم

 موقلا ف سلاج وهو لاقف « كوبت غلب ىح لسو هيلع هللا ىلص هللا
 : ةماس ىتب نم لجر لاقف « ؟ كلام نب بسك لعف ام » : كوبتب

 (فرتلاو لسكلا ىأ) هيفطع یف رظنلاو هادرب هسح هللا لوسر ای

 هنع انماع ام هللا لوسراپ هللاو « تلق ام سٹہ : لبج ن ذاعم هل لاټف

 . لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تکسف « ًاریخ الإ

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآینغلب اماف : كلام نب بك لاق »

 : لوقأو ء بذكلا ركذتأ تقفطف یب ینرضح كوبت نم الفاق هجوت

 نم یآر یذ لکب كلذ ىلع نيعتسأو ؟ ًادغ هطخس نم ج رخأ اذا

 یع حاز امداق لظأ دق لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نإ لیق الف . ىلهأ

 ۽ هقدص تعجأف « ادب ءیشب هنم جا ل ییآ تفرع ىح لطابلا

 رفس نم مدق اذإ ناکو < ًامداق لسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر حبصأو

 نوفلحا هءاج كلذ لعف الف . سانلل ساج م نرتکر مکر ف دجسم اب أدب

 لبقف . الجر نينا و اعضب اوناكو ٠ هل نوفلحو هيلإ نورذتعي اوقفطف

 . مه رفنتساو مهعیابو مہینالع مہنم لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر



 م بضغملا ےسبت ےسہت هیلع تماساملف تقج یح « ہللا لإ مربا رس لکوو

 ٩ كفلخام : ىل لاقف هيدي نیب تسلج یح یشمأ تغ . لاعت : یل لاق

 هللا لوسر اي : تلقف ( كتلحار ىأ ) كرمظ تيرتشا دق نكت لآ

 هطخس نم جرخأس ىنأ تیرا این دلا لهآ نم كريغ دنع تساج ول هللاو

 مويلا كتثدح نمل تاع دقل هاو ىكلو . الدج تيطعأ دقل . رذعب

 نل و . لع كطخسي نأ هللا نکشویل هب ىع یضرت بذک ٹیدح

 ىتقع هيف وجرأل ىإو ( ىلع طخست ) ىلع هيف دجت قدص ثيدحس كنثدح
 رسيأ الو یوقأ طق تنک ام هللاو . رذع یل ناکام ہللاو . هللا نم

 قدص دقف اذه ام » : لو هيلع هللا ىلص لاقف . كنع تفلخت نيح ىم

 ینوعبتأو ةملس یب نم لاجر ینردابو . تمقف « كيف هللا یضقي ىح مقف
 تزحت دقل ءاذه لبق ابذ تبنذأ تنك كانملعام لاو : ىل اولاقف

 هب رذتعا اع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ترذتعا نوکتت ال نأ

 هللا ىلص هللا لوسر رافغتسا كبنذ نم كيفاك ناك دقلف . نوقفلخعملا

 ىلإ عجرأ نأ تدرأ ىح ىتتوبنؤي اولاز ام هللاوف : لاق . لسو هيلع

 قل له : مم تاق مث . ىس بذ اف لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ليقو ‹ تلقام الاق نالجر كعم هيقل . معن : اولاق ؟دحأ ىم اذه

 الهو معيبرلا نب ةرارع : اولاق ؟ اه نم : تلقف . كال ليقام لثم اه

 تس ا ن سج



 امہیف یل ‹ اردب اودہش دق نیلاص نیلجر یل اورک ذف ‹ ینقا ولا ةیمأ نسا

 . ىل اههورک ذ نیح تضف « ةوسأ

 امی انمالک نع سانلا لسو هيلع هللایلص هللا لوسر ینو : لاق »

  انل او ريغت : لاقوأ - سانلا انبنتجاف « هنع فلخت نم نيب نم ةثالثلا

 . فرعأ تنك ىلا ضرألا یه اف ضرألا یش یف یل ترکنت یح

 . امم ويب ف ادعقو اناكتساف یابحاص امف . ةليل نيسم كلذ ىلع انشبلف

 ةالصلا دشأف جرخأ تنكف « مدلجأو موقلا دشأ تنك انأ امأو

 للا لوسر یتآو ۔ دحأ یماکی الف قاوسألاب فوطأو نیماسملا مم

 : ىق ىق لوقو ةالصلا دعب هاج ىف وهو هيلع لسأف لسو هيلع هللا ىلص

 « رظنلا هقراسأو نم ایر یلص ے١ ال مآ ءالسلا در هیتفش كرح له

 ىح . ىع ضرعأ هوحم ٌتفلا اذإف “ىلإ رظن ىنالص ىلع تلبقأ اذإف
 ۃداتق یبا طاح تروس ىح تیشم نیماسملا رحه نم كلذ لاط اذإ

 .مالسلا ىلع درام هلاوف . هيلع تماسف - "ىلإ سالا بحأویعناوھو -

 ؟ ةلوسرو هللا بحأ ىن لمت له : ىلاعت هللا كدشنآ ةدامق ابآ اي هل تاقف

 : لاق . هدد تدءف . تکسف هدشنف تدعف : لاق . تکسف : لاق

 . رادجلا تروست ىح تیلوتو یانیع تضافف . لعآ هلوسرو هللا
 مدق نمم ماشلا طابنأ نم ىطبن اذإ ةنيدملا قوسب ىشمأ انآ ايو »

 سالا قفطف ؟ كلام نب بعك ىلع لدي نم : لوقي ةنيدملاب هعيبي ماعطب



 ًایتاک تنکو ناسغ كالم نم اباتک لإ عفدف ءاج یح لإ ہل نوریشی
 تلمح لو ؛ كافج دق كبحاص نأ انخلب دقف دعب امأ » : هيف اذإف هتأرقخ

 نيح تلقف . « كساون انب قملاف . ةعيضم الو ناوه رادب هلل

 اذإ ىح . اهر جسف رونتلا اہم تمميتف . ءالبلا نم ًاضيأ هذهو : ابرق

 لسو هيلع سا لص ا لوسر وسر ذإ نيستا نم ةليل نوعبرأ تضم

 . كتأرما لزعت نأكل رمأي لسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نإ ٭ لاقفییتأي

 لسرأو ٠ اهب رقت الو امه زتعا لب : لاق ؟لسفأ اذام مأ امقلطأ + تلق

 دنع ینوکف تالھأب یتحلا : یتآرہال تلقف . كلذ لثم 'یحاص ىلإ

 للا لوسر ةيمأ نب لاله ةأرما تءاخ . سمألا اذه یف هللا یضقب ىح

 مداخل سیلو ماض خيش الاله نإ هللا لوسرا : تلاقف لسو هيلع هللا یلص

 : تلاقف . « كنبرقيال نكلو . ال » : لاق ؟ همدخأ نأ هركت لف

 ناک نأ ندل نم یکی لازام هّللاوو < ءىش ىلإ ةکرح نم هبام هللاو هنا

 تنذأتسا ول : ىلهأ ضعب ىل لاقف . اذه هموي ىلإ ناک ام كرمأ نم

 لاله ۃأرسال نذآ دقف ‹ كتأرما یف لسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 لسو هيلع هللا لص هللا لوسر اف نذأتسا ال هللاو : تلقف . همدخت نأ

 . باش لجر انو امف هتنذأتسا اذإ لوقيام ىردأ امو

 ىهن نيح نم ةليل نوسم انل لكف لايل رشعانشبلف ؛ لاق »

 تيب رمظ ىلع ةليل نيسم حابص رحفلا تيلص م : لاق . انمالك نع
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 تقاض دق : انم هللا رك ذ ىلا لالا ىلع سلاج انآ انیبف « انتویپ نم

 لبج ىلع ىفوأ اخراص تعم“ تبحر اع ضرألا لع تقاضو یشن “ع

 ادجاس تررخم ٠ رشبأ كلام نب بك اي : هتوص ىلعأب لوق ماس

 ةن وتب لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نذآف . جرفلا ءاج دق نأ تفرعو

 ىحاص لبق بهذو اننورشبي سانلا بهذف . رجفلا ىلص نيح انيلع هلل

 وأو ىلبق لسا نم عاس یعسو اسرف لجر ىلإ ضکرو « نورشبم

 تعم“ ىذلا ءاج امف « سرفلا نم عرسأ توصلا ناكف لبملا ىلع

 كلما ام هللاو « هتراشبب هایإ امہتوسکف یو هل تعز ینرشیپ هلوص

 ىلص هللا لوسر موأ تقلطناف امتسبلف نيبو ترعتساف ذم وب اهريغ

 : نولوقیو ةبونلاب ىت ونهب جوف دعب اجوف سالا یناقلت لسو هیلع هلل

 ىلص هللا لوسر اذإف دجسملا تاخد ىح ٠ كيلع هللا ةبوت كنهل

 ديبع نب ةحلط ىلإ ماقق « سانلا هلوحو دجسملا ىف سلاج لسو هيلع هلل

 نيرجابملا نم لجر “ىلإ ماقام هللاو . ىنأنهو ینخاص یح لورهم

 . ةحلامل اهاسني ال هنع هللا ىضر بهك ناکف : لاق . هریغ

 هلا یلص هللا لوسر ىلع تماس امف : هنع هلا یضر بیک لاق »

 موي ريخ رشبأ » : رورسلا نم هجو قربي وهو لاق لسو هيلع

 نم مآ هلا لوسراي كدنع نمأ : تلق . « كمأ كتدلو ذنم كيلع رم

 هللا ىلص هللا لوسر ناکو . « هللا دنع نم لپ ال » : لاق ؟ هللا دنع



 .هنمكلذف رمن انكو « رق ةعطق هنأك ىح هجو رانتسا س اذإ لسوهیلع

 ىلامنم ملغ نآ یب وت نم نإ : هللا لوسراپ تلق هيدي نیب تسلج امف
 كيلع كسمأ » : لاق . لسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلإو هللا ىلإ ةقدص

 . ربي ىذلا ىمہس كسم ىنإ : تلقف . « كلل ريخ وف كلام ضعب

 یبوت نم نإو . قدصلاب ہللا یناجنآ اإ للا لوسر ای » + تلقو
 نيلسملا نم ًادحأ لعأ ام هللاو . « تيقب ام اقدص الإ ثٴدحأ ال نأ

 لص هللا لوسرا كلذ ترك ذ ذنم ثيدحلا ىف قدصلا نم هللا هالبأ

 تاق ذنم ةلك ت دمعت ام هاو . ىلاعت هلا ىالب أ ام نسحأ لسو هلع هللا

 وجرأل ینإو . ابذک اذھ یوی لإ لسو هيلع هلا یلص هللا لوسرا كلذ
 . « یب ایف ہللا یظفح نأ

 ېچ ډې ډک

 تس ةنس قلطصملا ىب ةوزع نع هثيدح ف قحسا نبا لاق

 كلذ ىلع لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر انیبف » : ( مم ءام) عیسیرملا ىلع
 هل ريجأ باطلا نب رع عمو « سانلا ةدراو تدرو « وزفلا دعب ءاما

 هاجېج محدزاف « هسرف دوقي دوعسم نب هاجېج هل لاقي رافغ یب نم

 ء التتقاف « ءالا ىلع جرزحنا نبا نوع ىب فيلح ىج لا ربو نب نانسو

 .نيرجامملا رشعماي : هاجمج حخرصو « راصنألا رشعماي « ىجا خرصف
 دیز مېبف « هموق نم طهر هدنعو « لوس نب أ نب هللا دبع بضفق

 و س



 انوراکو انورفان دق ؟ اهوامف دقوا : لاقف . ثدح مالغ وهو مقر نبا

 نوقفانملا ناک سا بیباللما) شیرقبیبالجو انٴدعأ ام هللاو . اندالب یف

 ! كلك أي كيلك نس : لوألا لاق اك الإ ( نيرجامملا هب نوبقلي

 ليقأ مت ٠ لذألا اهنم زعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نل هللاو ام

 مومتالحأ : كسقأب ملعف ام اذه + مط لاقف هموق نم هرضح نم ىلع
 يديأب مهنع رتكسسأ ول هلو امأ « كلاومأ مومتمساقو « کدال

 لوسر ىلإ هب یشف مقر نب دز تلد عمسف . راد ريغ ىلإ اولوحتل

 . باطلا نب رمع هدنعو ریلنا هربخاق هودع نم لسو هيلع هللا لص هللا

 هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف ٠ هلتقیلف رشد ن دابع هب رم : لاقف

 . ال ؟ هباععأ لتقب ادحت نأ سالا ثدح اذإ رعاي فيك « : لسو

 هيلع هللا لص هلا لوسر نكيإل ةعاس ف كلذو . « ليحرااب نذأ نكلو

 لولس نب یا نب هللا دبع یشم دقو ؛ سانلا لحتراف . ایف لحترپ لسو

 عحام هغلب دق مقرأنب دیز نأ هغلب نیح لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىلإ
 افیرش هموق ف ناکو . هب تملک الو لاق ام تلقام هّللاب فاغ « هنم

 راصنألا نم لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رضح نم لاقف . امظع

 هثیدح یف موآدق مالغلا نوکی نأ یسع هللا لوسراپ : هباحسأ نم

 . هنع اضدو لواس نب ىه نیا ىلع ابدح — لجرلا لاق ام ظقحم ملو

 راسو لسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لقتسا انلف : قحسإ نبا لاق



 هللا ینای : لاق ےس هيلع لسو ةوبنلا ةيحتب هايل ريضح نب دیس هي

 هل لاتف . اېلثم ف حور تنك ام ةركنم ةعاس ف تحر دقل هللاو

 : لاق « ؟ کبحاص لاقام كغلبام وأ » : لسو هيلع هللا للص هللا لوسر

 ؟ لاق امو: لاق .« ییا نب ہللا دبع » لاق ؟ ہللا لوسر ای بحاص یاو

 . «لذألا امنم زعألا جرخأ ةنيدملا ىلإ مجر نإ هنآ معز » , لاق

 ليلذلا هللاو وه . تاش نإ اهم هنجر ختل هلئاو هلا لوسراي تنّأف : لاق

 كب هللا انءاج دقل هللاوف . هب فرا هللا وسر اي : لاق مت . زبزعلا تنو

 ! کلم هتبلتسا كنأ یریل هنإف . هوجوتیل زرنا هل نومظنیل هموق ناو
 ىح كلذ مهمو سانلاب لسو هيلع هللا یلص هلل لوسر یشم مت »

 . سشلا مهتذآ ىح كلذ ممموي ردصو « حبصأ ىح مهتليلو « ىسمأ

 « اماين اوعقوف ضرألا سم اودجو نأ اوثبلي لف « سانلاب لزت مت
 نع سانلا لغشيل لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر كلذ لمف اع إو
 . أ ن هللا دبع ثیدح نم سمالاب ناک ىذلا

 ‹ نيقفانملا امف هللا ركذ ىلا ةروسلا تلزو : قحسا نبا لاق

 هللا لوسر ذخأ تلزن اماف « هرمأ لثم ىلع ناك نمو ى نبا ف
 هلل وأ ىنذلا اذه » ۽ لاق مث مقرأ نب دیز نذآب لسو هيلع هللا للص

 . هيب أ رمأ نم ناک ى ذلا أ نب هللا دبع نب هللا دبع غلبو .. « هذ

 هلا دبع نأ ةداتت نب رع ن مصاع یئدخ : قحسا نا لاق

 س ۷۹



 كنأ ىنغلب هنإ « هللا لوسر اي : لاقف لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر یتآ

 هب ینرف العاف دبال تنک نإف . هنع كغاب امف ییا ن هللا دبع لتق دیر

 لجر نم اه ناك ام جرزللا تماع دقل هللاوف . هسأر كيلإ لمحأ انأق

 یسقن یعدت الف « ہلتقیف یریغ یسأت نأ یخ ینإو . یم هدلاوب “رب

 انمؤم لتقأف « هلتقأف « سانلا ف ىشم “یبآ نب هللا دبع لتاق ىلإ رظنأ

 قفرثت لب » لسو هيلع هللا یلص هلا لوسر لاقف . رانلا لخدأف « رفاكب

 . « انعم قبام هتبح نسحو هب

 هن وبتاعي نيذلا ۾ هموق ناک ثٿ دملا ثدحأ اذإ تالذ دعب لعجو »

 طلا نب رمعل لسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف . هن وفنعیو هنوذخأيو

 تلق موی هتلتق ولهلاو امأ ؟رعاییرت نیک » مہنأشنم كلذ هغابنیح

 : رمع لاق : لاق « هتلتقل هلتقب مويلا امرأ ول فأ هل تدعرأل هلتقا یل

 . «یرمأنم ةکر ب مظعأ لسو هيلع هللایلص هللا لوسر رمال تماع هّللاو دق

 ةنيدملا ىلإ نيعجار اوافق اط سانلانأ اهريغو دیز ناو ةمركع رک ذو

 لع « هفيس لتساو ةنيدملا باب ىلع ىبأ نب هللا دبع نب هللا دبع فقو

 ! كءارو : هنبا هل لاق "یی نب هللادبع هوب أ ءاج امف « هيلع نورم سانلا

 كل نذأي ىح انه اه نم روحت ال هللاو ؛ لاقف 1 تاليو ؟ كبام : لاقف

 هللا لوسر ءاج املف !لیلذلا تن أو زیزعلا هنإف لسو هيلع هللا یلص هللا ل وسر



 رظني شيجلا ةرخؤم ف ىأ ) ةقاس ريس اعإ ناكو لسو هيلع هللا یلص

 . هنبا ىنأ نب هلا دبع هيلإ اكشف ( ةنوعم ىلإ جاتحلاو لاضلاو فلخشملا

 هل نذف . هل نذأت ىح اېلخدی ال هللا لوسر ای هللاو : هللا دبع هنبا لاقف

 للا للص هلا لوسر كل نذأ ذإ امآ : لاقف لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر

 ! نآلا حف لسو هپلع

 . )ل

 جذوع هاضرأو هنع هلا یضر ( بآن هللا دبع نبا ) هللا دبع اذهو »

 « هفقا وم نم لجو هليعافأب قيضيو هيبأب قشي : عئاطلا درجت ا لسلل عيفر
 لا لوسر نأ مسيو . فوطعلا رابلا دلولا هنكي ام هل نکي هنکلو

 رعاشمو فطاوعب هبات جیلتخيف . اذه هابأ لتقي نأ دیر لسو هيلع هللا یلص

 مالسإلا بح هنإ . ةعاصن فو ةوق فو ةحارص ىف وه امهجاوي « ةنيابتم

 ولو هرمأ ذقن نأ بحو لسو هيلع هللا یلص هلا لوسر ةعاط بحبو

 لظبو هيب أ قنع برضيف دحأ مدقتي نأ قيظي ال هنکلو . هیبآ ف

 ‹هسقن هنوخم نأ ىشخ وهو . هيرظان مامأ هدعب ضرألا ىلع ىثع

 ىلإ اجلي انهو . رأثلا فاتحو « ةيبصعلا ناطيش ةبلاغم ىلع ردقي الأو
 . هيقالي ىذلا تنعلا اذه هنع عفريو « هبلق تاجلخ ىلع تیمی هدئاقو هیبن

 دبال وهو . هیبأ لتقپ وه هرمأي نأ العاف دبال ناک نإ هنم بلطیف

 نأ قیطی الف ‹ ہریغ كلذ یلوتی ال یک . هسأرب هیتآ وهو . عیطم



 . . رفاكب اتمؤم لتقيف « هلتقيف « ضرألا ىلع ىشمب هيبأ لتاق یری
 . رانلا لخديف

 فقوملا اذه ىف بلق ايو هجا انيأ بلقلا هج|وت ةعور اہنإو »

 لا لوسو ىلع ضرب وهو ناسنإ بلق ىف ناعإلا ةعور . مركلا
 نأ - ةيرشبلا سفنلا ىلع لمع قشأ هيلإ لكي نأ لسو هيلع هللا ىلص

 ىف رک أ وه ام هب قت . ضرع اف ةينلا قداص وهو - هابأ لقب

 ‹ رفاكب نمؤم لق ىلإ ةيرشبلا هعزاون هرطضت نأ وهو .. قشأو هرظن

 ىرشبلا هفعض هجاوي وهو ةحارصلاو قدصلا ةعورو . . رانلا لخديف

 لجر نم اه ناک ام جرزلنا تملع دقل هللاوف » : لوقب وهو هیبأ هاجت

 فعضلا اذه ىلع هنيعي نأ هدئاقو هيبن نم بلطي وهو . یم هدلاوب بأ

 عاطم الاف - ہرینی وا ہیمآ دری نب ال ‹ جرحا اذه نم هجرخو

 ! هسأرب هيتأي نأ وه هيلإ لکی نأ نكسىلو - ةذفان ةراشإإلاو

 حسميف ء ةجرححملا ةنمؤلا سفنلا هذه ىرب ميركلا لوسرلاو »

 قب ام هتبحس نسحمو هب قفرتت لب » : ةماركو ةحامس ىف جرح ا امنع

 : هیأر نع هنع هللا یضر باطلا نبرمع فک اذه لبق نمو .. «انعم

 ؟ « هباحعأ لقي ادم نأ سانلا ثدحت اذإ ربع اب فیکف »

 دئاقلا فرصت ثداحلا ق لسو هيلع هللا لص لوسرا فرصت مت »

 ؛ ءايعإلا ىح ريسلا ةعباتمو « ناوأ ريغ ىف ریلاب ہےسأو . . ےکحملا

 س ۷Q۹ س



 : نيلتاقحلا نيلجرلا حايص اهراثأ ىلا ةنتنملا ةيبصعلا نع سائلا فرصيل

 ابقلطأ ىلا ةنتفلا نع تلذك مهفرصيلو ! نيرجاممللاي 1 داصنأللاي
 راصنألا نيبام قرح نأ اهدارأو « لداس نب ىب نب هللا دبع قفانملا
 .. ناسنإلا خيرات فو دئاقعلا خيرات ىف نيديرف ءاخإو ةدوم نم نيرجاملاو

 نمؤملا لجرلا دمشم : ريخألا مثارلا دشا مامأ فقن ًاريخأو »
 هيبأ ىلع ةنيدملا لخدم هفیسب ذخأي وهو « یا ن هللا دبع نب هللا دبع

 « لذألا اهنم رعألا نجرخيل » : وه هلاقل اةيدصت « لخدي هعدي الف

 ىتأب ىح هغقي لظبو . لذألا وه هنأو « زعألا وه هللا لوسر نأ عيل
 ررقتيو . هنذإب اہلخديف . هل نذأيف لسو هيلع هلا للص هللا لوسر

 ىفو . ةعقاولا سفن ىف . لذألا وه نمو زعألا وه نم ةعقاولا ةبرحتلاب
 . ناوألا تاد

 . لاجرلا كئلوأ الإ ناعإلا عفر ىلا كلت ةقماس ةمقل امنإ الآ »

 . رشيلا للاوخو « رشبلا فعص مهب رشب دعب مو ةمقلا هذه ىلإ ممعفر

 ىلع سانلا اكر دي نيح « ةديقملا هذه ىف ام قدصأو لمجأ وه اذهو

 ةروص ىف ضرألا ىلع بدت ىلا انقيقح م نوحبصي نيحو « امقيقح
 °« قاوسألا یف یشمتو ماعطلا لك أت یسانأ

 چ چ +

 . ۱۱۴٤ ص-۸۹ س ۲۸ + نآرقلا لالظ ف ()

 س راډ س



 یاو ةحیالط یآ ىلع س اکلا ردأ اأ ا :DJ كالام نب سا لاق

 ىح ءاضيب نبا ليسو لبج نب ذاعمو ةناجد يبأو حارجلا نب ةديبع

 دق رجلا نإ الأ : ىداني ايدام تعم ذإ « رحنا نع ممسوءر تلام

 نم انبصأو « اهضعب لستغاو « انضعب ًاضوتو . لالقلا ان رسكو بارشلا

 . ٩ « دجسملا ىلإ انجرخ مت لس مآ بیط
 انل بارش ىلع دوعق نح امي » : لاق هيب أ نع ةديرب ى نعو

 لسا لسو هیاع هبا ىلصەلا لوسر ین یتح تق ذإ « رجلا برشن نحو

 :هلوق ىلإ مهبلع ةيالا تأرقف ىباععأ تاج < رجلا رح لز دقو « هيلع

 اتسسب برش هدي یف هتبرش موقلا ضمبو : لاق « ؟ نوهت مثآ لپف د
 مهتيطاب فام اوبص مت ‹ مہسوئک فام اوقارأف « ءان إلا یف ضعب قبو
 . «  انبر انيهنا . انہر انیہنٹا : اولاقو

 ماكحأ ىلإ ةلودلا تأمل الو ¿ بي رهلل تاباصع تنوکت امو »

 ىلإ ةردايلا اسكلو ¢ كالمألاو لاومألا ةرداصمو نحسلاو مادعإإلا

 . « ° نآرقلا سمأل الاثعما ةعاطو رسي ىف ذيفنتلا
 ېک ډا

 )١( رشک نما ریست یف ہدنسپ رج نبأ هاوو ۴

 ) )۲رشک نبأ ریسفت یف هدنب ربرچج نبأ هاور .

 ) )۴ديدش دمحل « ةيبرتلا ف نآرفلا جهنم » باتك نع .



 : تلاق ةببش ٽنب ةيفص نعو

 ‹ نهلضفو شيرق ءاسن نركذف ٠ تلاق « ةشئاع دنع نح ايب »

 نم لضفأ تيأرام هللاو ىإو « الضفل شيرق ءاسنل نإ : ةشئاع تلاقف

 امل . ليزتتلاب اناعإ الو « هللا باتكل اقيدصت دشأ الو راصنألا ءاسن

 باقا « نهبويج ىلع نهرمخ نيرضيلو » : رونلا ةروس ىف تازن

 ىلع لجرلا اتي < اهم مهبلإ هلا لزنأ ام نهبلع 'نواتي نهملإ نملاجر
 تماق الإ ةأرما نهم ام « هتبارق یذ لک ىلعو هتخأو هتنباو هتأرما

 نم هللا لزأ ام اناإو اقيدصت “هب ترحتعاف لجرملا ابطرم ىلإ
 ۰ . ٩ ۾ ںاٹک
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 ةرحلا نم نينمؤملا نم اددع اوعنم دق ةكم ىف نوكر شملا ناك »

 ناک امف « مہنيد نع مونتفيل موبذعو لالغألا مودیقو اہ موسبحو

 هدر ةنيدملا ىنأيو منم برهم نم نأ ىلع هيف صن « ةيبيدحملا دمع
 نب ةبتع » ريصب بأ عاطتسا دقو . ةكم ىلإ لسو هيلع هللا ىلص لوسرا

 لصو ىح لایل مهس هیمدق لع راسو <« هغ نم تلفني ن « ديسأ

 ‹ ةيبيدحلا دعب ءاقو هاماستيل نيلجرب هربإ ىف نوكر شملا ثعبف « ةنيدملا

 نيكرشملا ىلإ انمؤم اباش اودرب نأ نينمؤملا ىلع افينع افقوم ناكو

 .دواد وأ هاور (۲) . اپسأر هم تطغ ىا 0)



 اب ىح ةقشمو دج نم لذب امو باذع نم منم یقلام دعب هوب ذعیل

 لو « باذعلاو ةبعقلا نم حارتساو نمأ دق هنأ ريصب وب أ نظو ء ةنيدملا

 لوسرلا هرمأ انلف . هئادعأل لسو هيلع هللا ىلص لوسرلا همسي نأ روصتي

 لوسرای : لاق « شیرق یریفس ىلإ هعفدو « عجرپ نأ لسو هیلع هللا یلص

 : ربصب ابًآای » : هل لاقف ؟ ینید یف ینونتفپ نیکر شملا ىلإ یدر هلل
 ء ردغلا اننيد ىف انل حلصي الو « تملء دق ام موقلا ءالؤه انيطعأ دق انإ

 لاقف . « اجرو اجرف نيماسملا نم كعم نلو كل لعاج هللا نإو

 : هل لاقف ! ؟ نيكر شملا ىلإ بدرب ! هللا لوسراي : ابحعتم ربصب وب

 نيلجرلا ىلإ هعفدو . « اجر كلل لعجيس هللانإف « ريصب ابأ اي قلطنا »
 . “ « ةكم ىلإ هب ادوميل
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 . للا دبع ابًأاي : ناملا نب ةفيذحل ةفوكلا لهأ نم لجر لاق»

 یخآ نیا ای معن : لاق ؟ هومتبحسو لسو هيلع هللا یلص هلا لوسر متیآرآ

 لاو : لاقف . دېج انک دقل هللاو لاق ؟ نومنصت متتک فیکس : لاق

 لاقف « لاق . انقانعأ ىلع هانلج لو ضرألا ىلع ىثع انكر ام هانكردأ وا

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مم انتیآر دقل هللاو « یخ نبا ای : ةفيذح

 تفتلا م ليالا نم ايوه ملسو هيلع هللا یلص هلا لوسر ىلصو « قدنلتاب

 . ديدش دمحل « ةيبرلا ف نآرقلا جهنم » باتك نع ()

— AT — 



 طرشي س عجرب م موقلا لعف ام انل رظنيف موقي لجر نم » : لاقف انيلإ

 نوكي نأ ىلاعت هلا لسا  ةعجرلا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل

 عوجلا ةدشو فوملا ةدش نم موقلا نم لجر ماق ام « ؟ ةنملا ف ققيفر

 لف لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر ىناعد دحأ مقي مل امف « دربلا ةدشو
 لخداف بهذا ةفيذح اي » : لاقف . یناعد نیح مایقلا نم دب یل نکی

 : لاق « انيتأت تح ایش ثدحت الو ‹« نوعنصي اذام رظناف موقلا یف

 ‹« لعقتام مهم لعفت هللا دونجو جرلاو < موقلا ىف تلخدف « تبهذف

 رشعم اي : لاقف نایفس وب ماقف . ءان الو اران الو اردق ممل رقت الو

 شیرق رشعم ای : نایفس وبآ لاق م . . . هسیلج نم وما رظنیل شرق
 ىنعي ) فللتاو عاركلا تلله دقل . ماقم رادب متحبصأ ام لاو كنإ

 انيقلو « هركن ىذلا مهنع انغلبو « ةظيرق ونب انتفاخأو ( لاجلاو ليحلا

 كسمتسي الو ران انل موقت الو ردق انل نبمطتأم . نورم حيرلا ةدش نم
 لوسر ىلإ تعجرف : ةفيذح لاق . . . لحترم ىنإ اوترا . ءانب انل

 ضعبل ( ءاک ی ) طرم یف یلص عاق وھو لسو هيلع هللا یلص هلا

 حرطو « هيلجر ىلإ ینلخدآ ینآر الف ( نیلا یشو نم ) لجرم هئاسن

 . . ريفا هتربخأ لس الف . هيفل ىنإو دجسو عكر م ء طرا فرط ىلع
 . « مدالب ىلإ نيعجار اورمشناف شيرق تلعف ام ناقطغ تعمر

 نم ثداحلا اذه ىف نوماسملا همجاو ىذلا لوملا ناك دقل » ٠٠١

 س و س



 ىذلا عزقلا ناكو ء ةدشلا نم هومجاو ىذلا بركلا ناكو « ةماخضلا

 قدصأ مہنع لاق اک « ادیدش الازاز مه زاز ثیحح « فنعلا نم هوقل

 . . «اديدش الارلز اولزازو نونمؤملا ىلتبا تللانح » : نيلئاقلا

 . امقوفأم هلا مفاكيال ٠ ةقاط رشبالو .رشبلانم اسان اوناك د قل »

 هللا ىلص لوسرلا ةراثبو « ةياہلا ىف هللا رصنب مقل نم مغرلا ىلعو

 نما حوتف ىلإ هلك فقوملا زواجتت ىلا ةراشبلا تالت < مش لسو هيلع

 ىذلا لوملا نإف « هلك اذه نم مغرلا ىلع . قرشملاو برغم او ماشلاو

 . ممساقتأ بركیو مجعزو مه زازب ناک مہمجاوی ارضاح ناک

 ىلص لوسرلاو ٠ ةقيذح ربخ ريوصت خلبأ ةلالا هذه روصي امو »

 : لوقيف « املخاد نم مهسوفن یربو « هباحأ ةلاح سحب ملسو هيلع هللا

 لوسر هل طرشپ - « ؟ مجرب م موقلا لمف ام انلرظنیف موقیلجر نم »

 لوسر عم ةقفرااب نومضملا ءاعدلا عمو - ةحجرا ملسو هيلع هللا یلص هللا

 ملف : لاق ةفيذح مسالاب نيع اذإف . ءادنلا ىبليال ادحأ ناف ةنحلا ىف هللا

 ىصقأ ف الإ عقيال اذه نإ الأ . . ! ییاعد نیح مایقلا نم دب یل نکی

 ٠٠ لول هلا تاحرد

 .. ساقنألا بركو « راصبألا ناغوزو « ةلزلزلابناجىلإ نكتو »
 ىذلا كاردإلاو « هللاب مطقنت ال ىتلا ةلصلا هلك اذه بناج ىلإ ناك

 ققحو « نالا هذه تابثب عزعزتتال ىتلا ةقثلاو « هللا ننس نع لضيال



 مروعش نم نونمؤملا ذختا م نمو ٠ املثاوأ تققحت ىتم اهرخاوأ

 نم هناحبس هللا لوق اوقدص مهن كلذ * رصتلا راظن | ىف اببس ةلزلزلا
 نم اواخ نيذلا لثم جاپ الو ةنلبا اواخدت نأ متبسح مأ » : لبق

 نيذلاو لوسرلا لوقي ىقح اولزلزو ءارضلاو ءاسأبلا مهتسم < لبق

 ءالوأ ماهو . . « بيرق هللا رصن نإ الآ ؟ هللا رصن یتم : هعم اونُمآ

 اندعو أم اذه » : اولاق مت نمو ! بيرق مهنم نذإ هللا رصنف : نولزلزپ

 ٠ « ايلسأو انايإ الإ مداز امو » ..« هلوسرو هللا قدصو . هلوسرو هللا

 هذهو بركللا اذهو لولا اذه .. « هلوسرو هللا ادعو ام اذه »

 : رمنلا "ىج نأ دب الف ٠ رصنلا هيلع اندعو « قيضلا اذهو ةزلزلا

 هللا قدصو ةرامألا ىف هلوسرو هللا قدص « هلوسرو هللا قدصو »

 : هللا دعوو هللا رصنل مهواق ٹنأمطا م“ نمو . اتالد یف هلوسرو
 ٠ « اياسو انامإ الإ مداز امو »

 رشيلارعاشم نم اوصاختينأن وكلام ال « رشبلا نم اسان اوناك د قل»

 .< یرشبلا میسنج دودح اورواجتپ نأ مهنم ابواطم سیلو . رشيلافعضو

 اذہلف . هنازیمو هصتاصخ اودقفیو « سنجلا اذهراطإ نم اوجرخم نأ الو

 ةكالم ال . رحآ اسنج اولوحتيالو «ارشب اوقبيل مېقلخ . هللا مېقلخ
 نوعزفي رشبلا نم اسان اواك . . ارجح الو ةميهم الو ‹ نيطايش الو
 ميكسلو . ةقاطلا زواجتي ىدلا رطخلل نولزازيو . هدسلاب نوقیضیو

 س I س



 ۽ هللا ىلإ دشت ىقلا قولا ةورعلاب نيطبترم اذه عم س اوناک

 اوناكو . طونقلا نم ممسرحتو لمألا ميف ددجتو ؛ طوقسلا نم معلمو

 . ریظت هل فرعي | ةى رشبلا خيرات ىف اديرف اجذوم كاذو اذه

 خيرات ف ديرفلا جذوملا كلذ كردنل اذه كردن نأ انيلعو »

 ء رشبلا ةعيبط نع اواحتي ل ارشب اوناكم هنأ كردن نأ انيلع . روصملا

 متي رشب ف اوغلب مهن مزايتما ًاشنم نأو . فعضو ةوق نم امف ام

 ضرألا ف رشبلا صأاصخم ظافتحالا ف ناسنإلا ىبل ةئيمم ةق للعأ هذه

 . « ءامسلا ةورعب كاسمتسالا عم
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 لسو هيلع هللا ىلص ینلا ىلإ كلام نب زعام ءاج « : لاق ةديرب نع

 . هيلإبتو هللارفغتساف عجرا ! كحبو . لاقف « ینرہط هللا لوس رای : لاقف

 یلص ینلا لاقف . یرہط ہللا لوسراپ : لاقف ءاج م دیعب ریغ مچ رف لاق

 مم : هللا لوسر لاق ةمبارلا تناك اذإ ىح « كلذ لثم لسو هيلع هلل

 لوسر راخأف ؟ نونج هبأ : هللا لوسر لأف . ان زلا نم : لاق ؟ كلرطأ

 دج مافهمکتساف لجر ماقف ؟ ارخ برشا لاقف . نونجم سیا هنآ هللا

 نيموي اوٹبلف . مجرف هيرمأف ! ممن : لاق ؟ تینزأ : لاق رخ جيرەنم

 « كلام نبزعاملا رففتسا : لاقف لسو هيلعللاىلص للا لوسر ءاج مث ةئالثوأ

 ۱٤۸ — ۱١۰ ص ء۱۴۳۷ ص ۴۱ > نآرقلا لالظ یف (۹)

 — ۸۷ س



 نم دماغ نم ةأرما هلءاج م . مهتعسول ةمأ نيب تمسق وأ ةبوت بات دق
 یرفغتساف یجرا ! كحمو : لاف . یرہط هللا لوسراپ : تلاقف « دزألا

 ؟ كالام نب زعام تددر (ک درب نأ درب : ٽلاقف . هیلإ یبوتو هللا

 ىعضن ىقح : اه لاق ! معن : تلاق ؟ تنا : لاقف ! انزلا نم ىلبح اہنإ

 ىنلا أف . تعضو ىقح راصنألا نم لجر اپافکف : لاق . كنطب ىف ام

 احر ال نذإ  لاقف . ةىدماغلا تحضو دق : لاقف لسو هيلع هللا یلص

 : لاقف راصنألا نم لجر ماقف . هعضرت نم هل سیل اریغص اهدلو عدنو

 یتح یھذا : امل لاق هنأ یوریو . اہ رف لاق . هلا ین ای هعاضر لإ

 هتتأ هتمطف امف ‹ هيمطفت ىح هيعضرأف ىهذا : لاق تدلو امف . یدلت

 لک أ دقو هتمطف دق هللا ین ای اذه : تلاقف « بخ ةرسک هدي یف یبصلاب

 ىلإ ام رفغ اہب سا م ‹« نيماسملا نم لجر ىلإ ىبصلا عفدف . ماعطلا

 اسار یعرف رححم دیلولا نب دلاخلبقیف « اهو رف سانلا ساو « اهردص

 : لسو هيلع هللا للص هللا لوسر لاقف « اسف « دلاخ هجو ىلع مدلا حضن

 بحاص اہمات ول ةبوت تبات دقل ‹« هديب یس ینلاوف « دلاخ ای الپم

 . « تضدو اہیلع ىلصف اہب سا مت ‹ ہل رف سکم
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 . نامنألا ةفلتخ للح ديبع نب سنوي دنع ناک هنأ یورپ »

 رف ٠ نانثم امتميق ةلح لك برضو « ةبأعبرأ هنم ةلح لك ةميق برض

— AA 



 ةلح بلطو ىارعأ ءا « ناكدلا ىف هيخأ نبا فلخو ةالصلا ىلإ

 < اها رتشاو اميبضرو امنسحتساف « نيتئملا لاح نم هيلع ضرعف « ةنأعبرأب

 لاف « هتلح فرعف ۰« سنوپ هلبقتساف ‹ هيد ىلع یهو ‹ اہب یضف

 رک أ یواسن الل : لاقف . ةياعبرأب : لاقف ؟ تیرتشا کب : یبارعالا

 ناسخ انرلپ یف یواسن ہذه : لاقف ! اهدرب یتح عجراف « نيتڻام نم

 نم ريخ نيدلا ىف حصنلا نإف « فرصنا : سنوي لاقف . امتيضترا انأو

 مصاخو مرد یت ام هيلع درو < ناكدلا ىلإ هدر م . ابف ام ايندا

 ر ! هلا تيقتا امأ 1 تییحتسا امأ هل لاقو « كلذ ىف هیخآ نا

 وهو الإ اهذخأ ام هللاو : لاقف ! نيماسملل حمصنلا كرتتو نّملا لثم

 . " « ؟ كسفنل هاضرت ام هل تیضر الپف : لاق . اہ ضار
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 ايندلا ةايملا ندرت نتنتك نإ : كجاوزأل لق « ىلا اهيأ اي »
 ندرت نك نإو . اليم احا رس نكحرسأو نكعتمأ نيلاعتف ابتنيزو

 . «اهظعأرج أنكم تانسحمل دعأ هلا نإفء ةرخألا رادلاو هلوسرو هلل

 ةشييعم هيب لهألو هسضنل لسو هيلع هللا ىلص ىنلا راتخا دقل »

 ء ضرألا هل تحف ىتح شاع دقف « عاملا ةايح نع ار ال « فافكلا

 لام لبق نم هل نکی مل نم یتغاو « اهڑیف معو « اہم انغ تركو

 . مازع نححرلا دبع ذاتسأالل « ةدلالا ةلاسرلا » باک نع (۱)



 . را هبویب ف دقوت الو یضع رہشلا ناک دقف اذه معمو ! داز الو

 ارايتخا ناك كلذ نكلو . ايادملاو تابملا تاقدصلاب هدوج عم <

 كالع ىذلا ةبغر . هثلادنع اعف ةصلاخ ةبغرواين دلا ةايحملا عاتمىلع ءالعتسالا

 ماسو هيلع هللا یلص هللا لوسر نکی و . . راتخبو ىلعتسيوفعي هنكلو

 ذخأ ىتلا ةشيملا هذه لثم شيم نأ هتيرش نم الو هّتديقع نم افلكم

 < هتعارشو هديقع ىف ةم رع تابيطلا نكت ملف « هيب لهأو هسقن اہم

 لصحتو ‹ فلکت الب اوغع هيلإ مدقت تناك نيح هسفن ىلع اممرح للو

 ًاسايغنا الو « اه ايمشت الو اهءارو ایرج ال « اقافتاو ةفداصم هيدي نيب

 ىلا هتشيعم شيعت نأ تالذک هتم فاکی لو . . اہم الاغشنا الو اہسف

 « ءعاملاو ذناذللا ىلع ءالعتسا ء دير نم اهراتخي نأ الإ « هسفنل اهراتخا

 . امهويمو سفنلا تابغر نم ةماتلا ةىرلا ثيح ىلإ اللم نم ًاًقالطناو

 <« رشبلا نم « ءاسن نك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاسن نكلو »

 ةوبنلا عيباني نم نهمرقو نهتماركو نماضف ىلعو . رشبلا رعاشم نه

 ٠ نهسوفن ىف ةيح تلظ ةايحلا عاتم ىف ةيميبطلا ةبغرلا نإف « ةمركلا
 نينمؤملا ىلعو هلوسر ىلع هللا ضافأ ام دعب ءاخرلاو ةعسلا نبر نأ امف

 هذه لبقتسي ماف . ةقفنلا سأ ىف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نعجار

 تناك ذإ ‹ اضرلا مدعو ىسألاب امابقتسا اإ « بيحرتلاب ةعجارملا

 ةقالط نم اه هراتخا ایف شيعت نأ یئ بغر ملسو هيلع هللا یلص هسقن

 س ۹+ —



 لافتحالاو ألا كلذ لث لاغشنالا نم ةدرجتم « ىضرو عأفتراو

 كلذ ىلع هب نوذواي نم ةايحو هتاح لظت نأو « لافتحا یندأ هب
 . امماشوأو ايندلا هذمل لظ لك نم ًأريلا ءىضولا ىماسلا قفألا

 نكسلو  مارجلاو لالملا نيبت دقف  امارحو الالح هقصوب ال
 هذه فتاوه نم كاكفلاو قالطنالاو ررحتلا ةيحان نم

 . ةصيخ را ضرألا

 ةبلاطم نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ىسألا غلب دقلو »

 ًارمأ مع هباحتحا ناکو . هراعصا نع بحشحا نأ ةقفنلاب هل هئا

 مامِإالا یور ۰ ممه نذؤی ملف اوءاجو . هنود ءیش لکن وہ مہلع ًابعص

 یضر رکب وہ أ لبق : لاق هلع هللا یضر راج نع — هدانسإپ دج

 ءسواج هپابب سانلاو ملسو هیلعهللا یلص هللا لوسر ىلع نذأتس هنع هللا

 نذأتسافهنعهللا ىطر رع لبق .هل نذۆي ملف سلا ملسو هيلعهللا لص ی نلاو

 یلص یبنلاو الخدف امنع هللا یضر رمعو رکب بأل نذآ مت . هل نذؤي رف
 . تکاس ملسو هيلع هللا یلص وهو هؤاسن هلوحو سلاج لسو هيلع هلل

 . كحضب هلل ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نلك أل هنع هللا ىضر رمع لاقف

 - رع ةأمإ - ديز ةنبا تير ول هللا لوسراپ هنع هللا یضر رع لاقف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا كحضف ! امقنع تأجوف انآ ةقفنلا ىنتلأس

 ماقق ! « ةقفنلا ىنلأسي یلوح نه » : لاقو « هذجاون تدب ىح



 ىلإ هنع هللا ىضر رع ماقو اممرضيل ةشئاع ىلإ هنع هللا ىضر ركب وب

 ! ؟ هدنع سیل ام ملسو هيلع هللا ىلص ینلا نالت : نالوقی اهالک ةصفح

 للص هللا لوسر لآن ال لاو : ناقف ملسو هيلع هلا یلص لوسرلا اهاہف

 رع هللا لرأف : لاق . . هدنع سيل ام سلجم ا اذه دعب ماسو هيلع هللا

 ارم تل رک ذأ ینإ » ٭ اقف اہنع ہللا یضر ةاعب ادبف « راپا لجو

 ؟ وهام : تلاق « كيوبأ ىرمأتست ىح هيف لحم نأ بحأام

 ىر ةشئاع تلاق ( ةيآلا . . كجاوزأل لق ىنلا اممأاي ) امعاع التف لاق

 - هلوسرو ىلاعت هللا راتخأ لب ؟ یوبأ ساتسا كيفأ : اع هللا

 هيلع هلا للص لاقف ! ترتخا ام كئاىن نم ةسأال كذب الأ كلاسأو

 . ًارسيم امام ىثب نکو « انعم یثعی ل امت هللا نإ » : ماسو
 « ات رخأ الإ ترتخا اع نهم ةأرمإ ىلأستال

 .هاياوزضعب نم هربدتن ثداحلا اذه مام ت اظل فقن نأ بحو »

 یروعشلاقیرطلاےسریو < ےئل حضاولا ىالسرالاروصتلاددحمب هنإ »

 لكو ةحجرأ لك ملسملا بلقلا ىف مسو ‹ ةرخآلاو ايندلاب ساسحإلا

 ىلإ ءاجمالاو ضرألا ىلإ هاجتالا نيب « ةرعألل قو ایندلا ےق نیہ ةجلمب

 نيبو هنيب لوح ةبيرغ ةجيشو لك نم بلقلا اذه صاختو . ءاملا
 هأ وس نود هدحو هل صواحلاو هلل درحتلا



 تړ هم

 ةايح ةقيقح تداخل اتل روصيرخالا بن الا نمو . بناحنم اذه »

 لمجأو . هب اواصتاو هعم اوشاع نيذلاو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرا

 نم سان ةايحو ناسنإ ةايح تناك ةايملا كالت نأ ةقيقلا هذه فام

 لك مم . ةيناسنإللا مهمام"و مرعاشمو مهتيرشب نم اودرجتي مل <« رشبلا
 صواملا اذه لك عمو ء اهبلإ اوعفترا ىلا ةغلابلا ةديرغلا ةمظعلا كلت

 تمت ل ةيرشبلا فطاوعلاو ةيناسنإلا رعاشملاف . هادع امم درجتلاو هلل

 تيقب م . باشوألا نم تفصو « تعفترا امنکلو سوقنلا تالت یف

 ىلإ عاقترالا نع سوفنلا هذه قوعت او < واللا ةيرشيلا اتعيبط اه

 “۾ ناسنولل ردقملا لاكتلا تاجرد ىصقأ
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 تاظملو ةردانلا تالوطبلا نيب عمجم ىلا ةقرفعلا جذاقلا هذه نم

 هيف شاع ىذلا ملسملا عمتجما نم ةروص انل نيبتت . . ضراملا فعضلا

 مذخأو « مالسإلا مومل حيحصلا ميكا ردإ لظ ىف « لئاوألا نوماسملا

 «ناعإإلا نعم نو ردقينيذلا ءنبدلا اذہم نينم ول ینبنیاک ًاداج ًاذخأرومألا

 .حيحصلا ىاسنإلا هدوجو مہقتاع ىلع امقلي ىلا تاعبتلا نوردقيو
 سانلا ىلع نيدلا اذه امضرفي ضئارف ةلأسملا تسيل . . مسن

 1 دابملا یف کحلا ةبغر الإ . بچوم الب

 ۸ ٦~ س ۱ ۽ نآرقلا لالظ ف )



 نوكي نأ ناسنإإلا بقر اذإ . . حيحصلا ىناسنإلا دوجولاوه امإ

 هذه ىلع همايأ ىضقيو « برشيو لك أي ناك درج ال . . اح اناسنإ
 . . امف شيعي ىلا ةظحللا ةوزن هل تءاش ايكو « قفتا افيكض رألا

 اذه ىف زامحملا ناسنإإلا عضول الو « نوكلا سيماونل ريدقت الب

 . هللا ةفيلخ هفصوب . . هلك نوكلا

 نيماسلا سوفن ىف « ناسنالل » حيحصلاريدقتلاوه اذه ناک دقو

 ةنسو هللا مالك نم هودمتسا ٠ مالسإلا لظ ىف اوشاع نيذلا لئاوألا

 «ضرألا اودوسي نأ مه ًاقح ناكف . مهمايح عقاو ف هوشاعو . هلوسر

 اهدوقتو ةبرشبلا ىلع نيمهم ىتلا « ايلعلا ةوقلا ابف اونوكي نأو
 ٠ حيحصلا قيرطلا ىف

 فيرعت وه . حيحصلا هعضو ىف ناسنوللا عضووه هتقيقح ىف مالسإلاف
 تاقاطلا هذه حضوو « تادادعتساو تاقاط نم هيلع لمششي ام ناسنإلا

 « لمملل امقالطإ م ء ضعب نم امضعب حيحصلا امعضو ىف تادادعتسالاو
 امدوص ذخأتف « نوكلا سومان عم قستملا « املماكتو امقسانت ىف
 ةلعاقشم < ةين رك ةوق نكلو « ةدودح ةريتص ةيضرأ ةوق ال : ةيقيقحل ا

 . هللا هقلخ ىذلا ربك الا هسومانب ةيدتهم نوكلا عم

 « ملسملا عمتجما اذه ىف تعقو ىلا تازجعملا تالت اهتم عقت م نمو

 هنآ خيراتلا امه لجس ىلاو « ةدرفلا جذأملا هذه اهم انفطتقا ىتلاو



 سا ىلع ض رألا ىف سانلا نيب ةايحلا ةماقرال ةداج ةلواع رک أ تناک

 ةيدالا ؛ اقفارم عيمج ى ةايحلا ةيمنتل ةداج ةلواع ربك أو « ةلادملا نم

 «ىلاسنإ»ىوتسم ىلع ..ةيلمعلاوةيماعلاو ةيداصتقالاو ةيعامجالا « ةيحورلاو

 ‹ ةضيغبلا ةين ان ألا نم مفا دب سائلا نم ةنيعم ةف ىلع ريلنا رصقي ال « يظن

 اذ نونمؤي ال نيذلا كئلوأ ىح « مہا سانلل رنا لذي اعإو

 ! نييبيلصلا نم هنوبراح اوناك نيذلا كئلوأ ىح لب « نيدلا
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 عوقت نم ةيلاعلا ةروصلا هذه . . ناعإلا نم ةيلاعلا ةروصلا هذه

 ..« ىناسنإلا دوجولل » ةبسنااب حيحصلا عضولا ىف هعضوو « ناسنإلا »

 ركةلاو لمعلا نيدايم ميج ىف ةيرشبلا ةقاطلاب ىلاعلا قالطنالا اذه

 هب جرخت ال ىلا ٠ ىرشبلا نايك ةفيظنلا ةروصلا هذه . . روعشلاو

 ىلع ةظفاحلا حم هيطعی ام لضفأ هنم ذخأت ام إو ‹ هتيرشب نع تلد حم

 تفرحبا فيك ةيلاعلا ةروصلا هذه . . ناسنإلا صئاصخ لك

 ! ؟ ليسلا نع

 «مالسإلا نعفارحانم مويلا هيلإ اوراص ام ىلإ نوماسملاراص فيك
 ىلا ء ةليزملا ةروصلا هذه ىلإ ممسوفن ىف مالسإلا موہفم رسما فيكو
 .« ةصلخلا » ةيدبعتلا راعشلانم ةعومجج  اهتالاح نسحأف  تراص

 اجورخ امالا ًأوسأ فو «« ! ةنسحلا ةينلاب » هلل ةدابعامالاحمظعم قو



 ؟ هیلاعتب مېطبرب طبار لک نم اخالسناو هنم ًاروفنو « نیدلالع اع رص

 . نيملسلا سوفن ىف مقو ابظع فارما نأ كشال

 ‹ هيف شيعن ىذأا عمتجاو ملسملا ممتجا ةروص نيب هنرامملا درحش

 ىذا ممتجلا نيب لصقت داکتو < نيعمتحا نيب لهدملا ىرافلا انل نيبت

 ماعلا ءاحنأ ىف ةرركحملا تاحيصلا هذه الول | مالسإللا نيبو هيف شيعن

 نوقرفح ا « دارفألاكئلوأ الولو « مالسإلل ةدوعلاىلإةيعادلا « ىمالسإلا

 هن وشيعيو « مالسرالل حيحصلا موممملا نوكردي نيذلا « ىعالسإلا ماعلا ىف

 نوعدي  ملسم ریغ عمتخ ف نوقیطیام ردقب - مہمایح عقاو یف

 . هيف مهحم اوشيعيو « ممحم موف ا اذه اوك ر دي نأ سانا

 ممتجما ىلع ترثأ یتلا یم ًادج ةفينع لماوع نأ تالذك كشالو

 سيلف ٠٠ هيلإ راصام ىلإ راص ىتح یمالسإلا موممملا ىلع ترثأو ماما

 ‹ ةقينع ثارثؤم نودب اددب املك ةوقلا هذه بهذت نأ یعیبطاا نم

 ‹ هتدادعتساو هتاقاطلو « هسةنل ناسنأالا ر يدق ردحنب نأ ییبطلا نم سیلو

 فعضلاو طوبملا فقوم ىلإ ءالعشسالاو ةوقلاو ةعفرلا فقوم نم لزيف
 ةرمدم ةعيظف لماوع هسفن ىف تاع دق نوكت نأ الإ .٠٠ ناولو

 . هنایک تدسفأ

 . فارحالا طخ دنما فيكو أدب فيك رظشلف نألاو
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 تارک الا طح
 ؟ دتما فیکو فا رحنالا طخ ادب فیک

 ةعيفرلا هتروصب ىعالسإلا عمتجما ظفتم نأ نكملا نم ناك له

 باهذو < لسو هيلع هللا للص لوسرلا ةافو دعب ةليوط ةرتف ىلإ ةيلاعلا

 ىلع رسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةيصخشل ناك ىذلا رشابملا ريثأتلا
 ؟ سانلا سوفت

 ! باجمإلاب لاؤسلا اذه ىلع انبجأ اذإ نييعقاو نوكن ال

 لوسرلا ةافو نإ انلق اذإ تللذك نييعقاو نوكن ال انكلو

 « سائلا سوفت ىلع رشابملا هتيصخش ريثأت باهذو « ملسو هيلع هللا ىلص
 . ساسألا نم هدعاوق ريمدتو ىالسإلا عمتجلا طحت هانعم

 ! نینمؤم نوکن الو . . نییعقاو نوکسن ال
 انررق اذإ هردق ىرشبلا نايكلا سخببن اننأل « نييعقاو نوكتن ال

 جات « هتایح ف ذوذش ىقلاو ءىدابلاو لثلاب ناسا ناعإ نأ

 !نامإلا بهذ ةقراملا ىوقلا تالت تبحتحا اذإف « هتيبتل ةقراخ ىوق ىلإ

 رادم ىلع لعفلاب ناسنإالا هشاع ىذلا معقاولا لفغنو هردق هسخبن

 ‹ ايبثتو اهرشن ىلع الماعو « ءىدابملاو ےقلاو لما انمؤم « خيراتلا

 ٠ ةايلا عقاولا ف اہاجأ نم احداکو

Q۷ےس  
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 رك أ مالسإللا هشاع ىذلا « تلذك ىعالسإلا عقاولا لفغتو

 ! ! ماع فلآ نم

 سانا عتصي هناحبس هللا نأ انروصت اذإ « نينمؤم نوكن الو

 هفلکیو « هلوسد مهلا لسرپو < هباتک مہیاع لزنیف « هلک م ینصلا اذه

 هناعيرشت ىلع اهتييرتو ‹ باتكلا ىده ىلع ةمأ ةماقإ نم هقلك ام

 . هيجوتلاو عيرشنلا نم لصف ام هباتك ىف مم لصفيو « هنامجوتو

 تارشع عضب وأ . . نينس مضبب انوقوم هلك كلذ نوكيل

 ! نينسلا نم
 الضف . . ضرألا هذه لهأ نم نين افلا ضعب هنع هزت ٹبع هنإ

 ! ةايحلاو نوكلا قلاخ هللا نع ردصي نأ نع

 ملسملا عمتجما ناكرأ ضوقتت نأ ىميبطلا ألا نكي مل ! لک

 باهذو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةافو درج هلوصأ فرحنتو

 . سانلا سوق ىلع رشابملا هريثأت

 ! عيفرلا قماسلا اهاوتسم ىلع لظت نأ كلذك ًايعيبط نكي لو

 ! ءیشلا ضعب طبت نأ ایعیبط ناک

 .لوسرلا ةيصخشل رشابملا ریاتلاب مہتاوذ ىلع مہلک سانا عفترا دقف

 ىلإ اومجري نأ ىعيبطلا نف « رشابلا ريثأتلا اذه بهذي نيغ
 ؟ دودحلا هذه ام نكلو ٠ معن . دودحلا هذه ىف اوشيعيو مہتاوذ
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 نيبو مالسرلا نيب قرفو . . مالسإلا اعنصي تلا دودحلا اهنإ

 ! لوس را هتیصخش

 .. تام دق ادم نإف ادم دبع کنم ناک نم : سانا اہہأ ای »

 « ! توم ال یج هللا ناف هللا دبعی ناک نمو

 بقع هنع هللا ىطر ركب وبأ امهاق ىلا ةقداصلا ةملكلا كالت

 . سو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةافو

 ! توم ال ةيح ةلك ىف . . هللا ةلك مالسإلاو

 ةرشاملا ةلصلا دقعي هنأل « ماد سانلا سوفت ىف مالسإلا ريثأتو

 « هنالك نوعبتيف . . توع ال ىذلا ىجا . . هللا نيبو سانلا بولاق نیب

 . ديرب ام ىلع ممسفن أ نوب ریو

 ًاروصقم سيل ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ةيصخش ريثأت نإ م

 . . بولقلا اه سانلا حف ام ةع اق ةوسألاو هيف ةودقلاف « هنايح ةرتف ىلع

 ! لوسرإا ةافو دعب نيماسم سانلا لظ انه نمو

 نكي ملو « مدن رل مالسإلا ةايح نم « ةيلاثملا » ةرتفلا تناك اذإو

 ینبذی ناک دقف « مودت نآ ءایشألا عئابط فو هللا ملع ق ام ًاردقم
 لايجألا لواحت ء راظنألل ةضورعم ةرهاب ةروص لظتل « دجوت نأ

 نوبقاعتم دارفأ عيفرا اهاوتسم ىلإ لصيو « عيطعست ام اهم ةبقاعلا
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 <« دملا دعب الک هتیویحو هتوق مالسالل نوديعي « لايجألا رادم ىلع

 ! قيرطلا ف سانلا ىواہتو « ةقشلا تلاطو

 لكب ةردانلا ةرتفلا تلت دوجو ةكح س بسحن امف - كللتو

 ةعبرأ ف نيملسملا عقاو ق تققحت اكو « هنايلع یف هللا اهردق اک ء اہتیلاثم
 ! رونلاو تاماظلا امف تلاوت انرق رشع
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 ىف ديو « ًاملسم ىعالسإلا ممتجلا رمتسي نأ نذإ ضورغملا ناك

 ىلإ . . همومفم ف شيعيو « مالسإللا دعاوق میو <“ ضرألا ءاجر

 . مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةافو دعب هللا ءاثي ام

 ةليوط ةرتفلو . . ضورغملا رمألا كلذ نم ريثك ءىش ثدح دقو

 . خراتلا نم ادج

 ىذلا ىلعألا قفألا ىلع - امناوج لك ىف - ةايملا وتس

 كلذ عم تلظ امكلو <« نيدشارلا هئافلخو لوسرلا ةايح تقو ناک

 . تاراضحو ےقو مظن نمض رالاهفرءام لكل ةبسلاب ًادجةيلاع ..ةيلاع

 ةلواحا نأ ثيمس لوتناك درفلو قرشتسملا لوق نم انب رم دقو

 تالواحلا دشأ لازت امو تناك سانلا نيب ةلادعلا رشنل ةيمالسإلا

 نيقرشتسملا نم هريغ لاوقأ نم انب رم اک . ًادہج اهرثک أو ًادج

 لمش یتح ةایلا یفارم فلت یف یالسإلا دملا دتما فيك نیب ام
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 لك قف ابروأ هب تءاضتساو « نيملا كلذ ىف املك ةفورملا ضرألا

 ٠ ثيدحلا رصعلا ىف ةريخألا امتضهن قفارم نم قفرم
 ‹ ىرشبلا ريمضلا ف نوماسملا اخسر ىلا « ةيناسنإإلا » ىفاحلاو

 ةيمالسإلا تاعماج لا ىفو « ةرم ةيبيلصلا بورملا ىف ابرو امتطقتلا ىتلاو

 لوق نم انب ص اک ةلخاد . . ةرس یتیرفألا لاشلاو سلدنألا ىف

 .مويلارضحتملا اعلا امبلع موقي ىتلا ةيراضجملا سسألا لك ىف تلوقبورب

 <« ميسقنأ نيمسملا ضعي ماهوأ ىف سسدنا ام نذإ ايم سيلف

 ! نيدشارا ءاقلللاو لوسرا ةرف دعب ىهتنا دق مالسإلا نأ نم

 « ةيداع » ةرتف تأديو « تنا دق ةيلاثملا ةرتفلا نأ طقف حيحصلا

 — مالسالل ةبسلاب ةيداع يهو تناك نإو < مالسولا خيرات نم

 ضرألا خجرات یف ۃرتف ىلعأ

 ي + +

 . نيحلا كلذ ذنم تأدب فارحالا طخ نكلاو

 ىف ةيمالسإلا ءىدابملا ىف رك لوأ ىومألا رصعلا ذنم أدي

 هماظنب « ضوضملا كاللا » أدب ذإ « لالا ةسايسو کا ةيسايس

 ءاسألا طيح ىف عالطقإلا هبشي ام ًادبو « هلاظمو ىئارولا

 . ناطلسلا عابتأو

 ةعاملا تناك . هعوجت ىف (يمالسإ عمتجلا لظ دقف كلذ عمو

 — إس



 كلا ةيسايس ىف ايثزج ًاداسف تدسضف . تدسف ىتلا ىه اهدحو

 س ممسفن أ ماکحلا كنلوأ لازام نكسلو ٠ ءارمّألاو كواملل ةبسنلاب لاملاو

 نوئش ف هللا ةعيرشنوكحو مالسولا ءىدابم نورقي - مهفارحنا مغر

 مص اخشآب صتخ اف [تايحأ الع لياحتلا عم « اهريغصو اهرييك <« سانلا

 ٠ لالاو حلا نوئش ىف مہمابرقأو

 دعتی ل ینزج داف انلق ا هنكلو . كش تالذ ىف ام داسف وهو

 س اليلق الإ  نوماسملا هبرثأتي لو . ىمالسإلا ممعجلا ةيقب ىلإ ةمصاعلا
 نوفيكسيو مالسإلا مومفم ىف نوشيعي اواظف <« ةيمويلا مهنايح ىف

 ف یالسولا دملا رشن ىلع  معقاولا لاع یف - نوامعیو « مہایح هب
  هناحیس — هتاذل ہللا اھررق ىلا ةرعلاب نیرعاش < ضرألا عاقب

 سوفن ف نالا هعنصي ىذلا ءالعتسالاب نيرعاش . نينمؤمالو هلوسراو

 تاوذ ىف مہلع ناعإلا اضرغي ىلا ىربكلا ةعبتلاب نبرعاش ء نينمؤم ا

 نينمؤملا عي ىذلا تبقملا ءاخإلاب نيرعاش . ميسج ىفو مهسا
 :ةدحاو ةمأ مهمآ نيرعاش ٠ نواعتلاو ةدوم اب نيرعاش . ضعب ىلإ مہضعب

 فرصب — وه اذإف « ةماسلا ضرّألا راطقآ نمرطق ى ىلإ للا لخدي

 <« نيملسملا نم هيف نم لكل حخأ - امتافالخو تاموكحلا نع رظنلا

 نم هنوحنم ام هسفت نم مهحنميو < ةوخألاو ةنوحملاو ةدوملا مهم قلتي

 ‹ هيف ءاکر ش مہلک سانلاو ‹ هللا لام لالا نأ نیرعاش « مهسوفن
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 شپ یمخشلا مہک و اس نأ نيرعاش مورح ريقفلا الو رثاتسم یغلا ال

  دېج نم مېمسوامردقب هلوسرو هللا هدیرپ امل اقباطم نوک نا

 عادلا ردصملا ىه هللا ةعيرش نأو - رمألا عقاو ىف ريبك دېج وهو

 تاقالملا ےظنتو متاح کل ہریغ روتسد ال یذلا روتسدلاو « ةايحلل

 دمجلاو لمملاو لعلاب عقاولا اع یف اوامعی نأ مہہلع نأو ‹ سانلا نيب

 . رونلا ىلإ املك ةيرشبلا ةيادهو « ةوقلاو ءالعتسالا قيقحتل داج ا

 . ةايملا ىحانم لكى ف خيراتلا فرعي ىلا حوتفلا تناك تللذ ینو

 ې + ڊچ

 ةلودلا ةسايس هيجوت ىف سرفلا لخدو . . ىسابعلا رصعلا ءاج مس

 ةبیرفلا حاملا ضعب « یالسإلا ركقلا» یف لخدو . اتروص لیکشنو
 روصتاا ىلع ةبيرغلا ةيدرحتلا ةب رظنلا ةفسلفلاو ةيفوصلا اهزرأو - هيلع

 داسفلا ناولأ نم ريثك ةعصاعلا لخد ا - ةيلاثلا هتيعقاو ىف ىعالسإلا

 قوسفلاو وللا نموج عابتأالاو ءاممألاو ءافلللا روصق ىف رشنتاو ءىقلملا

 نكع الو مالسإلا هفرعي ال . . دجلاو حدكلا نع فارصنالاو ةهافتلاو

 ‹ شحافلا خدبلا نم ناولأو « نيملمو نيبرطمو راوچ نم . هغسي نأ

 ةدالا نومدقيو . . اوقزتريل هلك اذه نود «ءابدأ»و « رجافلا فرتلاو

 نأ نكمب اع «نفلاب» نودعبيو « روصقلا ناه امكلهتست ىتلا ةنفعحملا

 مجرتيو ةين وكلا ةيمالسإلا ةقيقحلا نم حبني « ًايقيقح ايمالسإ انف نوكيب
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 . رخآ ًانيح بيرطتلاو ةيملتللو « ًاتيح ىلزال ةادأ هنم نواعجو « امنع

 .ةایحلا ییاعم نع هيف نوربعب املقو

 اتكسلو . كشالو ىمالسإلا ممتجلا ىلع هلک اذه نم ءى سکعناو

 ةروص ىلع هلك هانروصت اذإ عمتجلا اذه نع ةحيحع ريغ ةدوص ذخأت

 ىلا عابتألاو ءارمألاو ءاغلللا روصقو « ةلحنلا ةقسافلا ةدسافلا ةمصاعلا

 . روحفلاو فرتلاب رخز

 ةيانع تينع دق - ةصاخ اہنم ییرغلاو - خیراتلا بتک تناک نو

 ىلإ - فرعي ىذلاف « ةرتقلا كلت ىف مالسالل ةروصلا هذه زاربإب ةريك

 شيعي ناك فيكو ةماعلا شيعت تذاک فيك  دحاو ليج لبق ام

 ريبكلا ىرافلا تالذ هروف نم كردي « ةيمالسإللا دالبلا لك ىف فيرا

 اريثك يش ىنعي ال اهّذبتو ةماعلا داف نأ كردبو « نيتايملا نيب

 .نونجلاامف رو ةماعلا نع أديب « هديلاقتىلع ظفاحلا «ممتجلا ةيقبل ةبسنلاب

 نيلاسملا كوال - خيراتلا بتك منصت اك - خرؤن ال انه نحو
 دارفألا خيرات « ىالسإلا عمتجلا خيرات ضرعتسن امنإو . . «مممافلخ»و

 ةركفلا ةقيقح نواثيو <« ةمألا عومت نون وكي نريذلا نييداملا

 . اب وقنتعي ىتلا
 سكمنا دق ةعصاملا ف ىرشتسملا داسفلا اذه نم «ًاًئيش»نإ انلق دقو

 تناك نلف . داسفلا اذه ىلإ سايقلاب ليثض ءىش هنکلو . . عمتجلا ىلع
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 ىلا « ةمصاملا روصق ىف « ةدوملا » ىه برطلاو ومللاو ىراوجلاو رجلا

 ةعصاملا تلت ىف ناك دقف « ىرشبلا دج ا اف قفنيو لاومألا امف قفنت

 ‹ افراخزو روصقلا ءاضوض نع ًاديعب مهلمع ىلع نوفكعي ءاماع امتاذ
 مہ ابتکمو مہلماعمو مدصارم یف مہاحأ نوعباتیو نوفلؤیو نوم ري

 نوفيضيو هيف نورحبتيو هقفلا ةسارد ىلع نوفكعي ءاهقف ناكو .. ةصاحلا

 ضرألا نوبوجي نويفارغج ناكو . . ةصلاخ ةيمالسإ حورب هارت ىلإ
 زعمت ةصلخ ةداج ةيماع ةباتك اهنع اوبتكيو ةعساولا هللا ضرأ !وفشتكيل

 ضرألانوب وج ةاعد ناكو .ليحستلاو ليصحتلا ف ةقدلاو ةيملعلا ةنامألاب

 ىماقأنم اهريغو «ايسينودنأ» و «نيصلا» ىف مالسإلا ىلإ سانلا اوعديل

 نودهاع ناكو ٠ء طيجحلا ىلإ طيحلا نم هبرغو هقرش نادوسلا ىفو « ايسا

 درفلا » ناک مت . . ناکم لک یف مالسرلا ءادعأ دض كراعلا نواخدي

 حورب شيعي ًاملسم ءادیبلاو فيرلاو ناملا ىف < عمتجلا ىق « ىداملا

 ًادشرتسم لالالا یسو مارحلا بنحتپ « هتایح ف امککو مالسإلا

 .مالسإلا ديلاقتنم ةدمتسملا ممتجلا ديلاقتىلع اظفاحعو « هلوسرو هللا ىدمب

 الضافو ايلاثم ناك عمتجلا اذه نأ لاحم لا ةعيبطب تالذ ىعم سيلو

 ةربف ةيأ ف ضرألا ىف عمتجم ىآ یف ثدحم ل كاذف . . هتافرصت عيمج ىف

 هللا ىلص هللا لوسر هنیع ىلع هابر ینا حمتجملا الو . . خيراتلا تاراف نم

 بلغت ةعفرلا عزاون و٠٠ رشلا ىلع بلغيهيفريل لا نأ انعم نكلو ٠ لسو هيلع
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 ٠ ةلحملا ديلاقتلا ىلع بلغت ةلضافلا ديلاقتلاو «٠ طوبملا عزاون ىلع

 . ١ ىومألا رصملا عمتجم نم ةجرد ىندأ هعوجت ىف عتجلا اذه ناک

 نمتاجرد عم « مالسإلا ےهافم ىلع شيعي « لسم » عمتج دعب هنكلو
 . كانه وأ انه يهاغملا هذه ف فارحالا
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 ىلع نويناسلا كارألا ىلوتسا نيح .٠ ىكرلا رصعلا ءاجو

 ٠ مالسرالا ديلاقم

 ٠ كش كلذ ىف ام ةعئار ةيبرح ًاداجأ مالسإلل كارنألا ققح دقو

 ًارييك ًاراسنا تناع دق مالسإلا مهافم نأ ىف تلذك كشال نكلو

 ميدي ىلع ترجمتو تدجج امنإ لون نأ ىرحألا وأ ٠ كارنألا دي ىلع
 . ءاملا نع تفقوثو

 ةلعافةكر ح «٠٠ رحا» هن أ هدوم ذنم مالسإللا ف ام زربأ ناك دقل

 « هقفلا ناديمو ء علا نادیم ف وه اک ‹ حتفلا نادیم یف « ہاجنا لک یف

 نم يحنم لكو ٠ ٠ ةسايسلاو ركفلاو عامجالاو داصتقالا ناديمو

 . ايلا یحاتم

 مہ یرقبعمه تءاشام حفلا نادیمیف هب اودتما نوينامعلا هالوت امف

 ةيقب ىف ابيعم ادومج هب اودمج مهنكلو ء ةيركسعلا مهنوقو ةيبرحلا
 . ندايملا
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 ىالسإلا ىلعلا دملا فقوت مت نمو .. لعلاب ماها ريبک مم نکي ل

 دمتستل ةيمالسإلا عبانملا نم لهنت ابروأ هيف تأدب ىذلا تقولا تاذ یف

 .نيخرؤملا ىدل فورعمو لجسم وهاك < ةثيدملا ةضهملا سسأ لك اهم

 وه ماوقت هيلإ ميسفدام لكف . . هقفلا ف ءالصأ انوکي ملو

 . هيلع وهام ىلع هديمجتو « لعفلاب ماقلا ىمقفلا ثا رتلا لع صرحا

 . ةيمالسإلا ةركفلا لظ ىف عمتجلا ومن نع مادلا ريبعتلاوه هقفلاو

 ةركتم ةثاه ةنقو ىف ىالسإلا عمعجلا ديمجتو هقنلا ديمجت قالت مث نمو
 . ليوطلا هنثرات ىف انم اوسأب مالسإلا بصي |

 اناذ ديلاقنلا هذه نكلو ةثورىملا هديل اقت ىلع ممتجما ظفاح

 ]ولو هاذ یف اسدقم ًارهظم . حور ریغب ًارظم تراص . اهانعم تدقف

  الثم  یکرتلا باجحلا ناک مت نمو . هب دوصقملا ىنملا ىلإ دوب
 ةلودلا مايأ ف روجفلاو قسفلا ناكو لو « عمتجلا رهاظم نم اسدقم ارهظم

 ! ناسنإ نيع الإ لصتال ىقلا ةبححلا . . روصقلا لخاد ىرحب ةريخألا

 سيلف ...مالسإلا ىلع قيقا رطحلا أدي ةركفملا ةفقولا هذه نمو

 نم ةروص ىلع دمجتيو هوم فقي نأ نم ماظن وأ ةركف ةبأ ىلع رطخأ

 ٠ رومضلاو لالحعتالا ىف اح تللذ دعب ذخأي هبأل .. روصلا

 ةملأ ةفينع ثادحأل ضرعت دق مالسإلا ناك هلك كلذ ءانثآ ىو

 نمو « ةك املا رسألا تاعارص نم . ءاوسلا ىلع جراللاو لخادلا نم
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 ثءاح الف ٠ . نيح دعب انيح نييبيلصلا تاحهو ء راتتلاو لولا تاجه

 ةبرضب اصاهرإ كلذ ناك « ىنامعلا ملا دي ىلع ةرجحتتملا ةققولا هذه
 . مالسإلا بيصت ةمساق

 تزاك د قف « داصرلاب فقاولا زفحعملا ىيلصلا “م املا كلذ تفي لو

 . نامزآ نم ةبقترملا ةحناسلا هتصرف هذه

 هومديل ىمالسإلا ملاعلا ىلع ةلئاملا مضاضقنا نويبيلصلا ضقناو

 . . هيلع اوضعيو

 لاد نم مالسإلا باصأ ىذلا هلک كلذ مم ۰ كلذ معمو

 !؟ ءانفلا هيلع بتکو تام دق مالسإلا ناک لېف . . هجراخو

 ! اک

 ماعلا ىلع اوبلغتيل الماك انرق نييبيلصلا نم سالا ىضتقا دقف
 . داتعو ةوق نم نوكلمام لكب ىالسإلا

 . هوکح نأ دعب هيلع ءاضقلاو هریمدت اولواحیل رخآ انرق ماضتقاو

 . ریبدتو وکمو دیک نم نوکلمب ام لک عم
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 وزفلا اذه دعب ىعالسإلا ماعلا ىف لثاه لوحت ثدح دقو
 . ريخألا ىليصلا

 . فارحنا ربك أ . . هلک هنغرات یف لوح ربک أ وه
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 1 هنكلو . معنا . دمتو تعض دق ىالسإلا عمتجلا ناک دقل

 . لاوزلا ىلإ هقیرط یف نکی
 قلا ةيويلا . ء ةديقعلا هذه ىق لثمتت ىتلا ةبيحعلا ةيويلاف

 تاراغو <« ةك املا رسألا عارص نم « اهلك ةقباسلا تازملا تلمتحا

 ةبويلا هذه . . اهلع تبلغتو ةرتف دعب امنم تقافأو « نييبيلصلاو راتتلا

 تأدو <« ةركمملا ةينامعلا ةفقولا نم كرحتت تأدب دق تناك ةييحعلا

 كلت . . ديدج نم قالطنالا دواعتل « ىكرتلا ديقلا ةلق نم ررحنت

 ةكرلاو « زاححلا ىق ةيباهولا ةكرحملا ىف دعب امف ثلثم تلا تاكرحلا

 .كلت تناكو .٠ نادوسلا ف ريبكلا ىدهملا اهم ماق ىقلا ةيدبملا

 اديدج الصف بتکل هقالطناو هتيويح مالسإلل ديعت نأ ةنيق تاكرحلا

 . لوصقلا نم ىقمام ىلإ فاضي رشيلا ةايح ىف

 كلت لبق یمالسإلا املا لجاع دق ناك ىيلصلا راعتسالا نكلو

 . ىدقلا هودع ىلع ىفقيل ٠٠ هيلا ةا

 . «ضرألا نیطايش هتعسوامو هعسوام لک ىليصلا راعتسالا عنصو

 . روذجلا نم مالسإلا علتقيلو « ةيضافلا ىه ةبرضلا هذه نوكأ

 سلا ناک (ک اھدحو شویجلا یھ مہتلیسو نكست مل ۃرملا ہذه یف

 نوكلمام لكش ويلا بناج ىلإ ناك نكلو . ةقباسلا تاوزغلا ىف

 نورشنیو ءاہماذ مالسإلا ےلاعت هبنوهوشي < رکمو ريب دتو دیکو لع نم
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 مالسإالا نع موفرصيل « ممسفن أ نيماسملا بولاق ىف ةهوشملا ةروصلا هذه

 ° ' ! نیرشیملا دي ىلع مروصنت ىف | واشف نأ دعب مقاولا یف
 ناك « یالسإلا اعلا ق ةلوج ىبيلصلا راعتسالا لاج نيحو

 تكللت تدجو دق تناکو « هادم ذخآ دق لسملا مدجلا ف فارعالا

 مالسإللا روصعنم رصع ىأ ىق لبقنم طق دجوت لىلا  ةبيرغلاراكفألا

 ؟ عمتجلاو ماظتو نيدإل ام : لوقت ىلا راكفألا - هطوبه وأ هتسفر ىف

 نىدلل ام ؟ ةلودلابو عمتجاب درفلا تاقالعو نرل ام ؟ داصتقالاو نيرلل ام

 - سبالاو ندلل ام ؟ ديلاقتلاو نرل ام ؟ ةايملا عقاو ىف ىلمملا كولسلاو

 < ةعاذإالاو ةفاحصلاو نيدإل ام ؟ نفلاو نبدلا ام ؟ ةأرملا سبالم ةصاخو

 حقاولاو نيدلل ام ؟ ةايحلاو نيدلل ام : راصتخابو ؟ نويزفيلتلاو ايسلاو

 ! ؟ ضرألا ىلع رشبلا هشيعي ىذلا

 » موصأو ىلصأ ت مدام ملسم ان أ : لوقبىنلا ملسملا دجو دق ناكو

 ضرألا ىلع ةركقف ةيأ نم ىداصتقالا ىعاظن ذآ نأ عال نكلو

 ضرألا ىلع ماظن ى نم یدیلاقتو یراکفآ ذخاو « ةيمالسإ ريغ

 . ملم ريغ

 ىيت تمادام ةماسم انأ ١ لوقت ىلا ةماسملا تدجو دق تناكو

 نأ "ىلع الو « مهعم جرخأو نابشلا طلاخأ نأ لع ال نكلو . . ةنسح

 ! ميش أ نيرعيلا ةنسلأ نم هلك كلذل نايب مداقلا لصفلا ق 0)
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 نيعارذلا وأ رظلا وأ ردصلا ةيراع تناك و لو ةضىملا ءايزآ ثدحأ سبأ
 الو . . رحبلا ءىطاش ىلع اليلق الإ هلك ندبلا ةيراع وأ . . نيقاسلا وأ

 تالغلا ف صقرأ نأ ىلعالو ٠١ ةنيزلا عاونأ لكب نيز نأ ىلع

 . ألا ىضتقا اذإ

 نازاللا « ةماسملاو » « ملسملا » دجو دق ناك تللذو اذه قوفو

 طاطحماو دوجو ةيعجر نيدلا نأ نانلعيو « ةينالع اممنيد نم ناخلسني
 ! مامألا ىلإ وطختو ةمألا « ! ضهقل » امميطحت ىنبني ٠ ٠ رخأتو

 ىيلصلا رامتس الا هلی ىذلا رابلا ديلا ةليصح وه تلد ناکو

 نكي ل هنکلاو « نامزلا نم نيلماک نینرق لالخ یالسإلا ملاملا ف
 ةيدام تارات س هلک ملاعلا ی س هبناح ىلإ تناک د قف ۰۰ هدحو لمعب

 اه ليثم ال ةعشب ةيناويح ىلإ وعدتو هب ددنتو نيدلا نم خلسنت « ةلحتم
 «! ةيملع » تايرظنب مينشلا لالحنالا اذه دنست « ةوا رضلاهذهب لبق نم

 ! «روطتلا» امم“ ةمخض ةروطسأ الإ فيلو « ةيعامجاو ةيج وكيس

 ٠ مالسإلا خيرات ف فارحا ريك أ ثدح التو هذه نم

 ‹ ةيحان نم ىيلصلا رامتسالا ديكل نايب نيمداقلا نيلصقلا فو

 لانا لاد ف ىيلملا ديكلاب أدنو “ ةيحات نم ةيلالا تاراياو
 ٠ « ةيلع لماوع » هانيم ام وهو « ىالسإلا
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 ےس ھل

 ..ىالسإلا خيراتلا ف ةديدج ةحفص رصم ىلء ةيسنرفلا ةلج اب تأدب

 ٠ ةثيس ةحفص

 تاجه ىالسإلا املا ىلع لبق نم ةيبيلصلا شويلا تجه دقل

 ضعب ق اپیل یدم ناک امم ء«ةرم لک یف ةروحدم تدر م .. ةرركتم

 ةيمالسإلا شويلا امت دبكت ىلا راسلا تناك امہمو ءةيمالسإلا ىضارألا

 ٠ نيدتعلا درطو ناودملا دص ىف

 راث ةباهلا ف م ٠ ٠ رصم ىلإ ةيسنرفلا ةلملا تءاج ةرملا هذه قو

 ناك ام ايش نكساو ٠١ ليحرلا ىلإ فورظلا امترطضاو بحشلا الع

 ٠ ءاوس جئاتنلاو بابسألا ىف ٠ . امتاقباسو ةلجلا هذه نيب ام رين دق

 كيلا لا شوي نويلبان اعقوأ ىتلا ءاركتلا ةيبرلا ةعزملا نإ

 تناك امنكلو « بسغ شويج ةزه ةقيقملا ف نكت ل ةرهاقلا ىلامش

 . ديحلا كلذ اما ىتلا ةركفلل ةبزهو ؛ ةيمالسإلا دويملانم دمع ةيزه
 . سوقنلا ف ةلغوم ةقيمع ةمزه

 اہمآ عم . . ةفينع ةزه ام رهو نيماسملا سوقن ةع زها تمدص دقل

 شويجلا تدترا لبق نف . خبراتلا ىف ةيبرح ةمزه لوأ نكت ل
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 ةرم لك ق نيلسملا نكلو ٠ نييبيلصلا تاجه مامأ تارم ةيمالسإلا
 ةيزاغلا شويلا ةرثك اهنببس « ةئقؤم ةمزه اهنأ نوسحم اوناك

 ةرتف امن اياد نيماسملا سح ىف ناكو . ةرغ ىلع نيماسهلل امتأجافم وأ

 . . لاعقلا طوطخ ىلع قفدتتو ةيمالسإلا شويم لا دمتست انير ةريصق
 , ءادفلاو ةكرعمل سوفنلا أيت نأ دعب هللا دنع نم رصنلا ىنآب مث

 . ةرم لك ف لعفلاب ثدحم كالذ ناکو

 . . ةديقعلا نع اعافد ةراف ةيح ف شويلا قفدتتو نوماسملا بهم

 . نينمؤلل هدعو قباسك هللا رصن یأیو

 یتح < مہالعتسا ىلع اباد نوظفاحم نوماىملا ناک مث نمو

 مهو . نولعألا مهنأ ف كشلا ممم اخ ناك اف « مهم ةقثاح ةمزملاو

 . نورصانملا م ةياهملا ىف

 ىف ىنعملا اذه دكؤي هتقؤم ةيزه لك دعب رصنلا راركن ناكو
 زازبعالاو ‹ نامإلاب ءالعتسالا مروعش یف خسرو « ادیکوت مسوفن

 تناك اممم — ةزانلا شويلا ىلإ نورظنی اوناکو . نولسم مہتاب
 نيذلا ‹« نيرخأةملا ةرباربلا نم ةعوج اهنأ ىلع  اهداتعو امتدعو اسوق

 ‹ مهنم ىندأ تاقواخ مف مے نمو ‹ هتفرعم ىح ا نوفرعي ال

 . نيملسملا ىلع مهتبلغو تقولا نم ةراف ةكرملا فورظ متمدخ ولو

 < ةدسأقلا مقالخأو لحنا مديل اقثب انينع ًادیدنت نوددنپ اون اکو

 س ۳
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 ودقاف موق مہ مہ دیدنتلا ف ىزرمملا هركذ ام دشآ نم ناکو

 هجولا ةرساح قتيرطلا ف هتأرما بحصي مهنم دحاولا دجتف « ةلوجرلا

 كرتيل جوزلا ىجدتيف ‹ هتجوزل قيدص املباقيف نيعارذلاو ردصلاو

 اعارذ طبأتف داع اينا اذإ تح ۰ ثیدحللا نالدابتی اہقیدصو هتارما

 ! قيرطلا ف راسو

 « نيمسملا رظت ىف ًايقلخ الالحاو اسند لاحلا ةعيبطب اذه ناكو

 نوداكيالو « م هنوغيسيال « ىبرغلا ممتجلا كلذ ىف فرشلا ىناعل تادقفو

 . '"ثودملا نکمب هن أ نوروصتي

 نوسم اولظو « نيماسملا سوفن ىف ةيلعشسم ةديقعلا تاظ تكلذكو

 تح ۰ نینمؤمالو هلوسراو  هناحبس س هتاذل هللا اهررق ىلا ةزعلاب

 قفدتت نييبيلصلا شويج تناك نيح بركلاو جرلا تاعاس ىف
 مدیلاقت ريغ دیلاقت لک نآ نوسحم اوناکو . راہملا فرجا نم لیسلاک

 . مالسإلا ضرأ سند نأ ىغبني ال سجرو « مہبیصت نأ یغبنی ال ةثول

# #% # 

 . . ةيسنرفلا ةلجلا دعب تلذك نكي ل رمألا نكلو

 اكلو . معن . نيماسملا سوقن ىف ةخسار ةديقملا تناك

 مده نور اوراصف كلذ دعب نيكسملا سوفت ی نازملا باقا فیک رظنا )١(

 ! ةيلاع ةيعاتجأ احورو اقرو امدقت هتأذ سئدلا

 س ۱6 س



 یف انلق اک ترجحتو تدمج دق س یکرتلا کلا تحت س تناک
 عیمج یف اہہ ےستت تناک یتلا ةيلا امتورم ام دعت لو . قباسلا لصفلا

 ىلا - رمظملا ةسدقملا - ديلاقتلا نم ةعومت ىلإ تلوحبو . روصملا

 . عقاولا لاع ىف ةلعافلا ةيملا ةكرحلا نمآريبك (يقيقح ًاديصرامتايطفلمعتال
 ‹« ةبابما ف نويلب ان د ىلع كيلامملابتعقو ىلا ةيب رحلا ةعزا تناک م

 . سوفنلا لخاد ىف ةديقملا ةيزه . . ةيلخادلا ةيزملاب اناذبإ

 كلاما فويس ممه تدبو . . نويلبان عفادع نوململا عور دقل

 ‹ اوفس اون وكي مل ىلا ةديدجلا عفادملا كلت ءازإ اغراف ًارذه

 . ءادعألا دي ىق اهدوجو نوروصتي وأ

 . مہسوفن ىف ًاقينع ًابالقا یوقلا نازعم بلقناو
 «ةرادج نع» نيماسملا شويج امیف مرت یتلا یلرألا ةرلا یه تلتف

 نفلاو داتملا نم ةيقيقح « ةوق » كلم األ نيييلصلا شويج بلنتتو
 . نوماسملا الكم ال «ةفرعملا» و ىنرحلا

 .سوفنلالخادف نازیملا ريغ الأ كلذ لک مم ًانكمم ناك دقلو

 نم ضاصقن الل عمحتت اميد « ةع زال سوفنلا دمصت نأ اتك ناک

 «لخادلا ديصرلا»نكلو . لبق نم ةريثك تاس ثدح اک .. دلج

 .ددج نم عمحتيو ةمدصلل دمصيثيح ةوقلانم نکي ةرتفلا كلت ىف ةديقعلل

 تراثو . ةيسنرفلا ةلمحلل ةلساب ةمواقم بعشلا ماق دق . . ًاتح
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 تالوطب تثدحو .. ىحورلا مريو « نبدا لاجر » ةماعزب ةرهاقلا

 لدي هدرفع لظ ىذلا « ديعصلا ىف « ريغصلا ىتفلا» ةلوطب اعورأ ةبيمت

 ىلع ىلوتسيو « ةحلسألا نزخم لخديف « ءادعألا ركسعم ىلإ ةليل لك

 ةمواقمىف امم اوحلستيل هلهأ ىلإ ةعرتلا ف حاس دوعيو « نييسنرفلا قدانب

 مو نيللستملل سارحملا دصرت ةحلسألا ىف صقنلا ناب اذإ ىح . نيلتحلا

 اذه عنصي هدحو ىيصلا اذهم نوأجافي مهب اذإف « ةلئاه ةباصع ممنونظي
 هعارذترسکنأیح مواقف هيلع ضبقلا نولواح هيلع اوضقناو ! مينصلا

  هتلوطبو هتعاحشب ذخأ هآر امف ( هزد ) ةلجلا داق ىلإ هواجحو

 ىلع هکر نأ هيلع ضرعف . رفاك هبال ضف رف هانبتی نأ هيلع ضرعو

 نيقاب رافكسلا مادام كلذب هدعي نأ ضفرف حالسلا ةقرس ىلإ دوعي الا

 ! حالسلا ىلع ةسارملا ددشت نأ ىلع هحارس قلطأ ًاريخأو ! دالبلا ىف

 لاعألاب هبشأ ناك هنکلو . كلذ لك ثدح دقل . . اقح

 ىلا « ةلتاقملا ةماسملا ةلودلا ىقيقحملا «نايكلا» امأ . ةيثادقلا «ةدرفلا»

 .. «مالسإلا ةلود» امفصوب ةازغل فقتو « شويجلا شيجتو لاتقلا مظنت

 . دوجو هل دعي لو « ةبابمإ ةكرعم ىف باذ دق ناكف هلك كلذ امأ

 . نوبحسني ةازغلا نور مو ىح ةمزهاب نوماسملا سحأو

 و +

 . برملا ةمزه ىه ةيقيقحلا ةعزهلا نكت |

 ےس )۹ س



 کم ًاديدج « انوناق » رصم یف هتماقإ ةرتف ف نویلبا عضو دقف

 . ىسنرفلا عيرشنلا نم ًادمتسم انوناق . هللا ةعيرش ريغ نوماسملا هب

 قالطو جاوز نم « ةيصخشلا لاوحألا » روم ىف هللا عيرشت رصحو

 . . ثاریمو

 . نيناسملا خيرات ىف ىلوألا ةرلا یھ كلت تناکو

 هذنتيو همضي « للا نوناق رغ نوناق اهیف مېك یا لوألا را
 ! نیماسم ريغ موق

 نوقبيو « انايحأ ةيمالسإلا ىضارألا نواخدي نويبيلصلا ناك دقل

 نيدلا حالص ليبق رسألا مب لصو لب « تاونس نايحألا ضعب ىف اہف

 . ماشلا دالب ف ضيبألا رحبلا ءىطاش ىلع تاليود م اوميقي نأ
 نوكحم مدنع نم انوناق اوعضي نأ ةرم ةبأ ىف طق اورج ل ممنكلو

 < ضرألا نم ةعطق اوبهنا ةازغ ةرم لك ىف اوناك دقف . نيماسملا هب

 ضرألا ىف ةرطيسم ةك اح «ةلود» طق اون وكي لو

 ءمالسإلا ضرأ ىف ةكاح ةلود - ةرم لوأل - اوناك ةرلا هذهفو

 . لاتقلا ناديم ىف اهوبوذو « ةماسملا ةلودلاب | وحاطأ نأ دعب

 اهراسحنا ءدبو .. ةديقملا ةعزه . . ةيقيقحلا ةمزملا ءدب اذه ناكو

 . سوفنلا لخاد یف - م نم - اھراسحاو < عقاولا ملاع یف

 # ٭#

 س ۱۷ س



 ةيسن رفلا جلا هتتدحأ ىذلا «راهنالا »ناک كلتوةع زها هذه لظىفو

 «ىرفلا لملاب» راهبناو « الوأ حالسلا ةوقب راهبنا . نييرصملا سوفت ىف
 امم ءاج ىلا ةعبطلاب راهمناو « ةلمحلل ةقفارلا ةثعبلا لاجر لج ىذأا

 ةدحاو ةلك ىفو . . امندحأ ىلا تايظنتلاب راهمناو « رصم ىلإ نويلبان

 ! ! مالسإب سیل ام لکو «برغلا» نم ءاج ام لکب راہنا

 لکل تدم ىلا <« ةاماكللا ةيقيقح-ا ةع رها یھ هذه تناکو

 نيلسملا ةايح ف برع ريمدت نم كلذ دعب ىيلصلا راعتسالا هدحأ ام

 : دايخ عقاو یف مہک و اسو ٤ مرعاشمو مراكفأو ¢ مه دیقعو

 ایقیقح ادح مہہاحسنا وأ رصم نم نييسنرفلا درط نكي مل كلذ

 سوفن ىف ةلجلا اهتقلخ ىلا ةيلخادلا ةمزملا هذه دعب « معقاولا ماع ىف

 ! نيماسما

 E ې ډم

 ىف ىف نأ لبق نيتریصق نيتفقو فقن نأ انب ردح انهو

 نوخرؤملا تللذ ىق هاراجو - الوأ ىبيلصلا رامتسالا صرح دقف
 ةيسنرفلا ةلجلا نم الماك ءافخإ ىيلصلا رصنعلا ءافخإ ىلع س نوماسملا

 ىيلصلا دصقلا ءاقخإ ليبس ف - سلا لصو دقل لب . نيماسملا

 س |۸ —



 اهناذ ةيبياصلا بورحلا نأب مع زلا دح ىلإ - هاك ثيدحلا رامعشسالا نم
 عماطملا ىن ًاراتس امف نيدلا ناك اعإو (!!) ةيبيلص نك ل

 « !ةملم » هاوفأ متارو نم معزلا اذه كولتو ! ةيداصتقالا

 ..وأ « ةهالب ىف نينيملا ىضمغم رامشسالا ةنوحاط ىف امماععأ رود

 ! ! مواعم رجأ ءاقل

 نوخرؤملا كلذ ىف هاراجو - اينا ىيلصلا راعتسالا صرحو

 ريللا ىه تناك رصم ىلع ةيسنرفلا ةلم لا نأب لوقلا ىلع - نوماسملا
 ىلإ ںوعلطتی اوقافاف ‹ مہ۔ابس نم نیما تظقیآ اہلل ‹ ةکربلاو

 لئاسوب ذخألا » ىلإ . . « مدقتلا » ىلإ . « ةوقلا » ىلإ . « ةضملا »

 .هاجنأ لك ىف ريللا ىلإ ممظقيأ : راصتخابو . . « ةثيدحلا ةراضحلا

 امقيك نومهم نحنف ! هيلع در نىذلا نح انسلف لوألا معزا امأق

 ! درا ناک

 ىلا مهبتك ىف « مسقنأ نويحيسملا باّتكلا هيلع درب امإو

 . عالطالا ديرب نم الع علطيو . . كانه ًأرقتل امن وفلؤي

 ؛ رصاعم یحیسم فلم « Rom اLandow ودال مور »

 كلت - نيرشعلا نرقلا ةيلقعب « نبرشعلا نرقلا ثادحأ ق شيم

 نيدلا تافاخس نم تررحت دق اهنإ قرشلا ف انه انل لاقي ىنلا ةيلقلا

 بتكي وهو -- ةيمجر ةدماج ةرخأتم انلثم تسيلو « ىيدلا بصعتلاو
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 اسم » هام باتک هلو . ةصاخ قيرفألا لاشلا ىف ثادحألا هذه نع

 : ١۳۱*ضص ق ەي ءا he Moroccan Drama" شک |

 نإ ىسضرفلا نال ربلا لاجر نم رزرو نامرتسولک ىلوقیو »

 ةيراجلا ثداوحلا ىلإ رظني ناك اسنرف ةيجراخ ريزو وديب ويسم

 الواح الو مالسإلاو ةيحيسلا ىوق نيب ةكرعم اهنأ ىلع شك ارم یف

 هذه » : الثاق باجأ <« شك اسم ىف ةمادملا ةكرحلل دح عضوب هعانقإ

 « ! بيلصلاو لالملا نيب ةكرعم

 ىفمغم ىيلصلا رامتسالا ةنوحاط ىف نورودي نيذلا قدص لف

 . نألا . . برغل اب امقالع ىلإ اسنرف رظنت فيك « ةهالب ىف نينيلا
 ! ؟ ىيدلا بصعتلاو نيدلا ةفارخ نم ررح#ملا . . نيرشعلا نرقلا ف

 سوفن ىف ةعاق ةيبيلصلا حورلاا نوكت نأ كلذ دعب نورتكتسي لهو

 «! ررع» دق دعب نكي ل ىذلا نرقلا« رشع نماثلا نرقلا ف نييسنرفلا
 ! ؟ نيدلا ةيبصع نم

 . . اسنرف نع اذه

 اهنع لوقي ثيم لوتناك درفلو اذمف « ةيبيلصلا ابروأ ةيقب امأ

 ء هيلإ ةراشإلا تقبس ىذلا « رصاعملا غيراتلا ف مالسإلا » باتك ىف

 : ۱۱١ س ۱۰١۹ ص ف

 ىلا ناك « ةيعويشلا تماقو سكر ام لراك ماق نأ ىلإ »

۰ 



 ىدحتلا وه ( لاحلا ةعيبطب مالسإلا دصقي ) ( ملسو هيلع هللا ىلص )
 امل هنإو . هلك اخرات ىف هتيجاو ىذلا ةيبرغلا ةراضحلل ديحولا قيقحلا

 ناک و « ًاقیقح یدحتلا اذه ناک < رکذ عن نآ : رکن دلا قحشسی

 . اقح ًاريطخ ادد تاقوألا نم تقو یف ودبي

 ٠ » ىديقملاو ىبرحلا نيناديلا الك ىف « ًارشابم موجملا ناك دقل .

 ‹«باوصلاو قحا هنأ ودبي نيماسال ةبسلاب هنأ كش الو. ًادج ًايوق ناكو

 نكلو . دتما اك مالسإلا دتم نأ « موتحلاو ىعيبطلا سسألا هنأو

 ىرب نكي م ىذلا « مالسإلا قاط جراخ حقي نمل ةبسنلاب فلتخم ألا

 هباسح ىلع عقي ىمالسإلا عسوتلا ناك ىذلاو « هلك كلذ نم ايش هيف .

 تدقف دقف . برغلا باسح ىلع ريبك دح ىلإ عسوتلا اذه ناک دقو

 ةينامورلا ةيروطاربمإلا تاعطاقم لجأ » ةدحاو ةعفد ةيحيسملا «

 ةروطاربموللا عايض نم رطخ ىق تناكو « ةديدجملا ةوقلا اسم امماستل

 دي ف امام - عقت إل ةينيطنطسقلا نأ نم مغرلا ىلعو . املماكب

 ةرتف الع طغضلا رمتسا دقف « ايروسو رصم تعقو اك ةيبرملا شويجلا
 لعقلاب ةينيطنطسقلا تعقو ةيناثلا ىمالسإلا عسوتلا ةجوم فو . ةليوط

 ةنس ٤٠۴۳ ةنس انيفب راصملا طاحأ ايّماذ ةعزرغلا ايروأ بلق فو« ٠١٠١۹

 ثدحو . هقيرط یف ًارمتسم ‹ نیلی ال ادینع ادب یذلا فحْزلا لظ ایی



 « ٠١۸۳ ةنس ىف دلا هيلع لواطتي مل بيرق تقو یف یرخآ ةر كلذ

 هل نكي مل ۱۹٤۸ ماع ةيعويشلا ةضبق ىف ايك افواسوكتيشت عوقو نإو

 ناك اك « بيهم ا برغلا سوفن ىف عزفلا كلذ ثيدحلا رصعلا ىف طق
 ةددمملا ةمخضلا ةوقلا كالت نم « نرق دعبانرق رمتسملا فح زلا كلذل

 . ةر دعب ةع اهراصتنا رركسيو أدم الو فكت ال ىلا

 تاراصتنالاو ديدہنلا ناك كالذك ء ةيعويشلا مم سمألا وه اكو »

 موجملا ناك دقف . ًاضيأ راكفألاو ےقلا ملا یف نياق ( ةيمالسإلا )

 . مقاولا اع ىلإ هجوم وه اك تايرظنلا لاع ىلإ امجوم ىعالسإلا

 ةديقعلل ىسيرلا أدبملا راكنإ ىلع رارصإب ةديدجلا ةديقعلا تلمع دقو
 ىنبت تذخأ ىذلا یعاسلا داقتعالا ابروأل ةبسلاب تناك ىلا « ةيحيسملا

 ةوقب امجوم یمالسإلا دیدہلا ناکو . اہتراضح - ءطب یف — هلوح
 . ًابيرقت ىسيسملا املا فصن ىف احستكم حاجن احجان ناو « فنعو

 نييحيسملا نيب نم تعزنا ىلا ةديحولا ةيباجمإلا ةوقلا وه مالسإلاو

 . نيبال لا تارشس .. هب اونُمآو ديدجلا نيدلا ىف اواخد اسان أ

 كئلوأ ىح  نويبرذلا نوكي نأ هيف كوكشملا ن هنإو »

  رومألا هذه لثم فاوكبتشا مہنأ اقالطإ نوكردي ال نذلا

 ... دمّألا لواطتملا ىسيئرلا عارصلا ثللذ راثآ ىلع طق اوبلغت دق
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 «ةيديقعلا» برملا نم نين رق تقرغتسا ىلا ةيبيلصلا بورحلا راثآ ىلع وأ

 . « ةررلا ةيناودعلا

 ىضمغم ىيلصلا راعتسالا ةبوحاط ىف نورودي نيذلا قدص لف

 هذه ىتح ىالسإلا ماعلا ىلإ ابروأ رظنت فيك « ةهالب ىف نينيملا
 ! ؟ رامتسالا ذه ءارو ةليصألا ةيقيقحلا مفاودلا ىه امو « ةظحللا

  ةيداصتقا عفاودب اعطق عوفدملا - ىبروألا رامتسالا نإ ةقيقح

 عاطتسا ضرأ لك رستا امنإو « ىالسإلا املا ىلع رصتقي
 ةقيقحلا هذه نكلو . برغلا وأ قرشلا ىف امباحصأ نم اهبصعني نأ

 اسار ناك ىيلصلا مفادلا نأ ىهو ىرخألا ةقيقملا نع انيملت نأ زوج ال

 یداصتقالاعفا دلا نأوءىمالسإلا املا ىلإ ىبروألا رامتسالا هاا ىف اليصأو

 ليلدب ٠ء نيملسملا هاج نيرمعتسملا رعاشم ىلع رطيسملا وه هدحو نكي
 یالسإلا اعلاف اوغتکی مهن وه لصقلا اذهفهنیبنس - حضاو فاک

 طع ىلع ًارصم الصا وتم ًاداج الع اواع ام إو « ىداصتقالا لالغتسالا

 ضرعآ ىأ اوضرعتپ مل ايب « سوفنلا ف هارع نيهوتو « مالسإلا دعاوق
 ةهجولا نم اهو ‹ نيصلا ىف ةيذوبلل الو - الثم  دنملا ىف ةيكودنملا
 | نبا فاعضأ هيددعلا
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 ةلملا ىف ىيلصلا فدملاب ةصاحلا « ىلوألا ةطقنلل ةيسنلاب اذه
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  بسحأ اف  حضتا دق نوكی نأ یغبنی یذلا « رصم ىلع ةيسن رفلا

 رس  فالذك بسحأ امف مم رسفي ىنلاو « ءارقلا سوفت ىف

 لزعم . . رصم ف نوملسملا اهم کیل « ةيندملا » نيناوقلا عضو

 !نلسملل « ةيصخشلا لاوحألا » ىف ةعيرشلا هذه رصحو ..هللا ةعيرشنع

 رصم تلح ىلا ةميمعلا ةكربلاو ريللاب ةصاملا « ةيناثلا ةطقنلا امأ

 سوفت ف كلذك اطوح رودتف . جلا هده هح یالسرالا ماعلاو

 ! نوثدحلا نوماسملا «نوخرؤملا» كلذ ىف اب 1 ريطاسأو ماهوأ نياسملا

 ىلا « ةمدصلا » ىلع تظقيتسا « ةيماملا » ةكرحلا نإ ةقيقح

 « لضفلا » عجر ال اذه نکسلو . . ةعزهلا ةحينن نيرصملا تباصأ

 نويبروألا لوقي نأ ًادج موفمو ! ةبصاغلا ةرمعتسملا' ةيسنرفلا ةلمخآ ىلإ
 .باسحلا ىف « اياونلا » عضن نأ وهف خرؤن نيح نحت انبجاو امأ . كالذ

 اہضرغ ناک ما ؟ ابمامتو رصم « رضحت » نأ اسنرف ضرغ ناک لہف

 سنوت ىف عنصت نأ تاواح اک « اسنرفت » و امتیصخش لتقت نأ

 ؟ راعتسالاب اہمادقأ هتسند دلب لکو « شک اسو رازجلاو

 ةيسنرفلا ةلمحلل ةيامعلا ةحيتنلا تناك اذام . . ىرخأ ةهج نمو

 ءرصع تلح ىلا « ةظقيلا » هذه تناك له ؟ ةيمالسإللا رص ةبسنلاب

 ءابتاسدقمو اما ورومو « ةيقيقلااهروذجو « ةيعيبطلا امتاموقم ىلع ةع اق
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 ادیب رخآ ادلب رصم نم قلختل « هلک اذه ضاقنأ ىلع تماق مأ
 ؟ مالسإلا نم اخلسنم . . وأ «مالسإلا نع

 خيراتلا قئاقح « نوخرؤملا » كئلوأ لقغي . . ةثلاث ةبج نمو

 ! عوقولا ةلمتحم تناك ىلا ال « لعفلاب تعقو ىلا

 ةكربلل « ديحولا » حاتغملا ىه رصم ىلع ةيسنرفلا ةلجلا نإ لاق نم

 م ام ىلإ ممظقويف نياسملا دي ف عقي نأ نك ناك ىنلا « ريللاو

 ‹ ديدج نم ةيلا ةكرحلا ىلإ ممعفديو < رخأتو دوجو ةلاہج نم هيف

 سرادملا ىف ذيمالتلل سردت ىلا تالاملا هذه لك امطوح عضوت وح

 ! ؟ تاعماج لا ىف بالطلاو

 نود « توعو یوذ هللا هکر نأ مالسإلا خیرات یف ثدح یمو
 ۹ ديدج نم ةيخلا ةکرحال هدیمیو هتابس نم هظقوب نم هيف تعيب نأ

 فدمم تماق ىتلا ةيباهولا ةكرملا ىلإ نيخرؤملا كئلوأ ةرظن امو
 نيلسملا ركفأ ىف تعاش ىلا ةنفععملا ةفارعلا نم مالسإلا ةيقنت ىلإ

 نيلسملا صيلخت ىلإ فدہت تماق ىلا ةيدمملا ةكرحلاو « مالسإلا ماب

 امعوضخ عم ىداولا لامش یف رصم قنعب طاحأ ینلا یزیلجإلا ریتلا نم

 امريغو .ىكرتلا رينلا نم ىمالسإلا ملاعلا صيلخ م « ىنامملا ةفيلخلل ايما
 لظلا عفرو مالسإلا ةيغصت ىلإ املك فدهت ىا ةيمالسإلا تاكرملا نم
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 ثعبو « نيماسملا ىلع عقاولا ىحورلاو ىركفلاو ىسايسلاو ىعاتجالا

 ؟ ةيرشبال ىلا عقاولا ىف هرود ىدؤيل هتوفغ نم مالسإلا

 نم نيرمعتسملا ىديأ ىلع ءىجم ىح اثعب نوكسي ال ثمعبلا مأ

 ؟ نییسنرف ریغو نییسنرف

 راعتسالا امعضو ىلا مومسلا راثآ نم — لاح ىأ ىلع - فلت

 !! نيماسملا سوفت ىف ییاصلا
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 . . خيراتلا ةلالد ركنن نأ دیر امو

 تءاج موي نيماسملا سوفن ىف لعفلاب ةعاق ةمزملا تناك دقف

 . ناديلا ىف ةيبرحلا ةم رمل

 دق ناك مالسإلا نأ هانعم نكي ل - الق | كلذ نكتو

 . لاوزااب نذآو یہنا

 یالسإالا اعلا ىلع ءاليتسالل ةينضم دومج ىلإ رامتسالا جاتحا دقف

 ضيوقت ةلوال رخا نرق ىلإ جاتحاو « نامزلا نم انرق تقرغتسا

 . سوقنلا لخاد ىق ةديقملا نكم نم . . لخادلا نم مالسإلا

 عاقب یش ف مالسإلل ةيلا تاضافتنالا بناب كاذو اذهو

 . رامتسالا ءانأ فو رامتسالا لبق ناسا

 اتمواقم ىدمو « ةديقعلا هده ةو ىدم لع لیلد هلک كلذو
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 . جراتلا رادم ىلع ةرمدم تازه نم اماصأ ام لك مغر ثادحإل

 رامتسالا هب ماق ىذلا دملا كلذ عبتتن نأ ةيلاتلا تاحفصلا ف ديرنو

 مالسرالا ضب رقت لواحیل < سوردم مظنم دیکو ‹ ربدتو ۃان أ یف ىيلصلا

 نيرمستملاو نيرشبلا لاوقأب ضرملا اذه ف نيديشتسم « لخادلا نم
 ! لاجلا اذه ىف تاهشلا ىوتسم قوف م نيذلا « ممسقتأ

 چ ډچ

 هسفن ىف رسي . . كارتألا لبق نم ايلاو رصم ىلإ ىلع دمت ءاج
 س وحصيال هنكلو <« ةناتسالا ىف ةيكرلا « ةفالحلا » نع لالقتسالا

 ! دالبلا ىف هعم لغلغتي ىذلا ىسنرفلا ذ وفلاب مال وأ

 ‹ هيلع ریشتو « هنضتحت اسنرف نأب ميال وأ س وحصب ال

 . ةديعل فادهأل « اهدیةنت یف هدعاستو « ةينارمع تاعو رشم هل عضتو

 لمعيوهو ةعا ربلا دشأ اعراب هسفن نظ ىلا .. ةديعبلا ره هقادهأ نم دعأ

 ! « ةفالللا » ءارو نم اه

 نع لالقتسالا ىلع هعحشلو <« ىلع دمت نضع اسنرف تناك

 ‹ یالسإلا اعلا ةيقب ىف ىذعحم « ! بيط » لثم كلذ نأل ء ةفالحلا

 ‹ ىبرغلا ذوفنلا اميلع فرشي « ةريغص تاليود ىلإ املا اذه كکفغتیف

 تاموقملا مذهب نرتقلا حالصإلا . . اف « حالصإلا ةكرح » ىنبتيو

 ىياصلا ذوفنلل معاضخإو « ميتديقع نم نيملسملا خلّسو « ةيمالسإللا
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 . ةمومسملا ةيبيلصلا هداقحأ ءاورإل ةصرقلا نتي « داصرملاب فقاولا

 . . خيراتلا نوضرعتسي مهو نيملسملا راكسفأ ىلع سلت ةطقن انهو

 ةلاظ ةدساف س ابمايآ رخاوأ ىف « ةفالللا » كلت نكت

 لاطلاو ةفارللا ىوس هءارو ىن ال ايواخ ًارمظم نكت ملأ ؟ ةربجتم
 ؟ مالسإلا حور نع تدعب دق نكست 1 ؟* للظلاو

 حشنلا قحتسب ابيط الع نذإ اهاع جورحلتا نوکی ال فیکف

 ۰ ! ليجسنلاو ةداشرلا قحتسيو
 لع اوتي نأ شضرألا راطقأ ف نيداسملا نم بلطي ناك لم

 نوقوذي مو <« مالسإالل امر امنوك درج هيلإ تراص ام دعب ةفالحلا
 ؟ حالصإ لك هجو ىف فوقولاو ءرجحتلاو ةيعجرااو « ناوملاو لذلا اهم

 لاملالاصوأميطقتو ةفاللا مدهنم اثيبخ اةدهرامتساللنأضرفنلو

 ةيعج رلاورجحتلاب انسفن آلتقنو ةفالحلا (اظمىلع نح تكسن لف ءىمالسإلا

 !؟ ثيبحلا فدملا اذهرامتسالل ققحيس ةفالحلا لع انجورخ نأ لجأ نم

 ممملع سيتات ال یهو . . نيماسملا راكفأ ىلع ةلأسملا سبتلت انه

 ‹ هتیست ف حلاو ٤ مراكفأ ىف ىيلصلأ راعتسالا هسدام ببسب الإ

 عوضللا ىف رارمتسالا امإ ٠ نيرمأ دحأ الإ كانه نكي 1 هنأ نم

 . . ةيلالقتسا تاكرح ىف امنع لاصفنالا امإو . . ةفالحلا ماظل لذملا

 ذولا لوخد نكيل لب . . نوكيام كلذ دعب نكيلو
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 سلخ دالبلا تالت هعفدت ىذلا نملا وه « ةلعتمملا » دالبلا ىف ىبرغلا

 ةيرامتسالا ةياعدلا ديزت م . . نيك احلا كارلا ربجنو ةفالللا لظ نم

 ناك ىبرغلا ذوقنلا نإ مم لوقت نيح « نيماسملا ناهذأ ىف اسبل سلا

 ةكربو ريخ املكو . . ملعتلاو ةراضحلا رشنو نارمعلاو حالصإلا انعم

 . نيماسملا كح ىف ةفالمللا رارمتسا اقيرط ىف فقي ناك
 . . ةيك ع ةطلاغم انهو

 اظملاب ىضرلا امإ : وحنلا اذه ىلع ناك ألا نأ الوأ اي سيلف

 مالسإلل دملا وحنلا اذه ىلع ىعالسإلا ماعلا لاصوأ عيطقت امإو

 . نيماسملاو

 ذوفنلالوخد ناك حالصالل ديحولا قيرطلا نأ اينا احيحم سيلو

 . نيماسملا دالب ىف ىيلصلا

 رامتسالا صرح نيتللا ةيدمملا ةكرحلاو ةيب اهولا ةكرملا ىلإ دوعنو

 اعلا ىلإ امذوفن دت نأ لبق املتقو اممنبك ىلع ًاديدش اصرح ىیاصلا
 ريغ وأ رشام قيرطب « ءءانبأو ىلع دمحس تالذ ىف لشو « یمالسإلا
 . رشام

 ىنتبت اهالوأ تناک ۽ ةلماش حالصإ ةكرح اهاتلك تناك دقل

 نم نيمسملا ررحتو < ةفارلاو لظلا نم هلک یالسإلا املا حالصإ

 يناثلا تناكو < رجحمو دوج نم هلايط ىف لمحم ام لكب یک ر تلا رینلا

 س۹
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 صيلخت م « ىزیلجإلا لالتحالا نم ىداولا لامش صيلغق ىلإ فدہت
 نومسملا شيمي نأ لواح اهاتلك تناك. ىكرتلا ربنلا نم یمالسإلا اعلا

 ةظفالا عم ‹« ديجا ىخيراتلا مہنايك اوديعتسيو فيظن یمالسإ وج یف

 ذوفنلا نم هن ايك ىلع ةظفاحلاو ‹ عيطقنلا نم ىمالسإلا )املا لاصوأ ىلع

 . هيف ًاداسف ثيمي نأ ىيلصلا ىنرفلا

 كارألا ماكحلا ردص امهملع رغون ةيبيلصلا ابروأ تعرسأ كلذلو

 هءانبأو ىلع دم لغتستو « ةيبيلصلل ءالع مهم ريثكلا ناك نيذلا

 تقولا ىف تحار ايب . . ىرخألا رأ ىف ةدحاولا نيتكر لا دامخإ ىف

 < ةيميلفوإلا ةيبصعلا ساسأ ىلع موقت « ةيلالقتسا » ةكرح لك مجشت هناذ

 ! مالسإلا ساسأ ىلع موقتالو

 نيب نيلسملا ريكفت ف قيرطلا قرفم نوكي نأ ىضبنيام اذهو
 املا ةدحو ىلع ءاقبإلا عم لظلا اذه ىلع ءاضقلا نيبو لظلا ىلع ءاقبإلا

 رامتسالا هابأي ناك لح وهو . . ةيمالسإلا ةديقعلا ةوقو ىمالسإلا

 ! هابأي مويلا تح لاز امو « لبق نم ییلصلا
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 ايروس ىف عسوتيو - رصم ف عسوتي ىسنرفلا دوفنلا رمتساو

 رصم یف اہف یرت ‹ ةیرکف «ةسردم » هل تراص یتح - نانبلو

 ! موءراا مہمأو ىاثلا منطو ىه اسنرف نإ نولوقڀ اوناکن م اهریغ یو
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 تناك امإو ! قرشلا نم اءرج طقرکت | رصم نإ نولوقي |وناکن مو

 هيلع عقت ىذلا ىأ ) طسونملا ضيبألا رحبلا ضوح نم اءزج اميناد

 عم اعاد تناك ةيفاقثلاو ةيحورلاو ةيركفلا امطباور نأو ( ! انرف

 مالسوللا عم تسيل ىآ) قرشلا مم عم تسیلو ضيب الا رحبلا مم

 رحبلا ءىطاوش نم ءىج لو ةيبرعلا ةربزجلا بلق نم ءاج ىنذلا

 . (!!ضيبألا

 راعتسالا عفدب  هيجوتلا زك ارس ىلإ ءالؤهو ءالؤه عفتراو

 ء اسنرف ىلإ ةديدملل لايجألا اول"وحيل  رمتسملا ىسنرفلا ىياصلا

 ! مالسإلا نع ًادیعب لاح یا ىلع اهولوحم وأ

 اممالحأ لك ققحت نأ عطتست ل - كلذ عم - اسنرف نكلو

 ىلاو « نويلبان ةلح مايأ رصم لالتحا ىلإ اب تعفد ىلا ةمدقلا

 عماظملا تناك دقف . . نامزلا نم ةليوط ةرتف كلذ دعب ام لياخت تاظ

 AAY\ ماع رصم ىلإ اطیربلا لالتحالا ءاحو « رسجحأو عرسأ هب زاجإلا

 ماوعألا نم نيعبسو این اہہف یہی

 ةرتف,اهرصاعت « رصم ىف ىياصلا طاشنال ىمظعلا ةرتفلا ًأدبت انهو

 راز او سنون ف قتیرفألا لاشلاونانبلو ایروسیف یسنر فلا ییلصلاطاشنلا
 ىلاغتريلا ىيلصلا طاشنلا دادتما اهم ةريخألا ةرتفلارصاعي اک« شك رسو

 . مالسإلا دالي ةيقب ف . ¿لا . . . ىلاطيإللاو ىدنلوملاو ىكرمدلاو
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 ءاضقلل ةمظنلا ةربدملا ةموسرملا ةسايسلا تعضو ةرتفلا تالت ىفو

 . نيماسملا سوفن ىف ةيمالسإلا ةديقملا ىلع
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 رابعتسالل ةبسنلاب البس ألا نكي

 جاتحت ثي رودجلا قمعتو ةوقلاو خوسراا نم ةديقعلا هذف

 . سوفا ىف اهارع نيهوتل وأ « اهروذج نم امعالتقال نضم دج ىلإ

 . فاطملا ةبام ىف حلفأو . . ديملا ىلع ىيلصلا رامتسالا ربص دقو
 فرمت ال الایجأ هموم ىلع برب نأ عاطتسا نيح ٠ جلفا

 ةقالعال « براو دبعلا نيب » ةقالع هنأ الإو . . هما الإ مالسرلا نم

 . ةايحلا نوئشو عمتجا نوئشب اهل ةقالع الو « ىلملا :كواسلاب اه

 حالسنالا ىتبني ٠ . رخأتو دوججو ةيعجر هنأ الإ هنع فرمت ال وأ
 ! 1 ةايملا بکر قاحلل ام

 « خراتلا علاقو ىلع نيدمتعم < هانأدب ىذلا ضرعلا ىف ىف انهو

 . نيرمعتسملاو نيرشبملا لاوقأ ىلعو

 ې ۾ ډم

 ةيناطيربلا ةرازولا سيئر نوثسدالج رتسلا فقو ۲ ةنس ف

 ءاضعأل لوقيو فحصملا نم ةخسن هديب كسم ناظيربلا مومعلا سلجم ف

 س ل٣۷



 ناف « نييرصملا ىديأ ىف قاب باتكلا اذه مادام هنإ » : ساجل ا

 ! ! « دالبلا تلت ف رارق انل رقتسو

 ! قيلت ىلإ هتلالد جاتحت ال مالک وهو

 وه . نآرقلا وه بعشلا اذه ىق ةوقلا ثعبم نأ سحب لجراف

 . . امناعيو رامتسالا اهب مطترب ىتلا ةمواقلا ةرخص وهو ٠ مالسإلا

 . لوز نأ بج . ٠ مطحتت نأ بحي

 رصمل ىسريل ةيناطيربلا توهاللا ةيلك ىف جرخحل ا . . بولند ءاجو
 ٠ ييلعتلا ةسايس

 ! ؟ سيق اعضب . . لسم دلب ىف ملعتلا ةسايس ! ابج اي

 ميطتسيلو . . نييرصملا ىديأ نم « باتكلا اذه » عزي ! معن

 ! دالبلا هذه ىق رقتسي نأ راعتسالا

 اهرم ةياهنلا ف تتآ ىتلا . . ةموسرملا هتسايس بواد عضوو

 ةيناطيربلا ةسايسلا نأش وه اك « ءطبو لهم ىلع « اهنم ةوجرملا

 . ناکم لک ین

 ء ةعماجلاو عماجلا ناك ؛ رصم ىف لعلا ردصم وه رهزألا ناك

 اعلا ىف لب « اهدحو رصم فال - ءاحألا ىش نم نوناعتلا همي

 للعلا هيف اوقلتيلو . « هراوج » ىلإ دوجولا ةكرب اولانيل - هلك السو
 . « نيرواح » : نافرعلاو



 . مالسرالا ميلعتل الاص اح انئاک نیحلا تالذ یف رهزألا نکی و

 رجحتلاو دوجلا نم ةعومجت ىكرتلا دمعلا رخاوأ ىف ءىش لكك ناك دقف

 . . ةايحلل حلصت ال

 رهزألا حالصإلا لذبت تأدب دق تناك ةبوق تالواحم نكلو

 . ديدشلا همالظإ نم « ر"ونتلا » ىلع هن واعمو هئايحإو

 ةكرح نم ىجرت نأ نك ناك ىتلا عئاتنلا نع رظنلا فرصبو
 رامتسالا ۾ ناک دقف - هعابتأو هدبع دمت ةماعزب - هذه حالصإلا

 « لقألا ىلع نيماسملا رظن ف - هنأل « رهزألا ىلع ءاضقلا وه ىيلصلا

 هحتلاو « ةيمالسإلا ةديقعلا لقعم -- مقاولا یف كلذک نکی نإ

 وهو « ابراغمو ضرألا قراشم ىف نيماسأا راظنأ هيلإ هحتت ىنلا

 ةيركفلا « ةيمالسإلا « ةدحولا » رداصم نم ردصم م نم

 . لوزن نأ « ىغبني » « ةيعقاولاو ةيحورلاو

 رامتسالا هيف ركفي ال ًارمأ ةرشابم ةقيرطب رهزألا مده ناكو
 ةقاح- تناك فيك ى أر دقف «ةرك لا ةئيطبلا ةب وتلا هخقيرطب ىناطيربلا

 ‹ مه ويلن رهزألا اوحابتسا نيح « ةيسنرفلا ةلجلا مايأ لبق نم نييسنرفلا

 تناك فيك كلذك اوأرو « بعشلا ةرو' بابسأ نم ًارشابم اهبس

 ىدؤت ةرشابم ةمجاهم ةيمالسإلا ةديقعلا مجاهن ىلا ريشبتلا تال



 مديزو « رطخلل نيملسملا هبنت ذإ < امنم بوللطملا سكع ىلإ

 ! مالسإلاب اک اسمتسا

 . ةقاجلا هذه ىزلجإلا رامتسالا بكر ال ! الك

 °) لوعفملا نومضم هنكلو لعفلا ءىطب ديك ىلإ دمعي اعإ

 مواعلا سرات ةيثادتبا « ةيموكح » سرادم بولند حتف

 نيفظوم جرخو - راعتسالا ةغل - ةبزءلجتإلا ةغللا لعتو « ةيندملا »

 بتاور نوضبقي ٠ . زيلجنإلا اهريديو ملتح ىلا نيواودلا ىف ةبتك

 ! شورقلاب ال تاہنجلاب دعت

 ىنذلا اذ نف . ءارغإلا نم ديس ىلإ ةجاح ىف سسألا نكي لو

 عقد نع نوزجاعلا ءارقفلا الإ - رهزألا ىلإ مويلا دعب هنباب ثعيي

 ‹ ةموكسحلا ةغيظو ف نومضلا لقبتسملا هل ىرب وهو  تافورصلا

 ؟ نيرمعتسملا ةداسلا ةغلب « نطرب » تبيح

 « رهزألا نع ممسقنأ تاوذ نم - نورداقلا - سائلا فرصناو

 سملا اهراث ىلا ىلوألا ةروثلا دعب ةموكحلا سرادم ىلإ اوپحماو

 لمت الو نآرقلا عت ال ىلا «ةرفاكلا» سرادملا هذه ىلع أا ىنطابلا

 نم اهيقبطدمتست « ةديدج « ةقبط » نوما ءالؤه حبصأو . . نيدلا

 ةموكسلا ةفيظو ىق ىعامج الا اهزكس نمو « الوأ رسألا ءانبأ نم ابنأ

 ! دیک أ ہنک۔او ءیطپ یا 0w but sure + رلبغإلا كلما نم )ا
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 راعتسالا تاطلس نم هاقلت ىدلا یناناو رهاظلا حسيحشنلا نمو ٠ ٠ اينا

 . كاذو اذه دس

 « نيمعتم » سرادلا ثالت ىف نوجرختلا كئلوأ نكي و

 نوحلصي ال « ةبتكلا » نم ةعومت انلق اك اوناك امإ ٠ ةقيقملا ىف

 ‹« ىزلجنإلا ريدملا نم ىساوألا ىقلنل الإ نوحلصي ال ء ةفيظولا هذه ريغل

 ! سيدقتو بعرو ةلماك ةيدوبع ىف اهذيفنتو
 « ةيبرتلا » لوصأ نواب نيلا كلذ ىف زيلجنالا ناك امو

 راد ارتلجتا ق ممسرادم تناك الو . ةقحلا لعتلا لاسو الو ةحيحصلا

 . رصم ف ةموكحلا سرادم اهب نورد اواک یئلا ةدوبعلا بيلاسأب

 « نيماعتم حيرخم ىلإ فد نكت ل بولند امر ىتلا ةسايسلا نكلو

 مہلإ راشیو « نوعیطيف نوري دیبماا نم ددع جیرخت ىلإ فدہت انو
 ‹ تقولا تاذ ىف ققحتي ىذلا ىلا رخالا فدملا بنا . . نوذفنيف

 « لءاضتيو ىوذيلرهزألا نع سانلا ليوحت وهو « ةبقاعلا ديك أ ءطب ىف

 . فاطملا ةا ىف توو

 باتک نم «ةدحاو ةروص ىف ررقملا سرد ناك سرادملا تالت ىف

 ةدودحلا ةدحاولا ةروصلا نأ نواح زءلجمإلا ناك امو . ررقم دحاو

 ًاشني راكتبالا نأل « هيف راكعبالا ةكلم لتقتو سرادلا ريكفت ددحت

 دوعتيف « ةفلتع اياوز نمو ةددعتم روص ىف دحاولا ءىشلا ةن ور نم
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 . روطتلاو راكستبالا كلذ نع ًاشنيو ‹ ليدبتلاو ربوحنلا ىلع نهذلا

 یر - هتاذ تقولا تللذ ىف ارتاجتا یف م تک دقو

 ىنرتيف ةفلتخم رداصم ىف دحاولا عوضوملا لع اوعلطي نأ ىلع اهذيمالت

 عارتخالاو ركشبالا ىلع ةردقلاو « ةيحان نم عالطالا بح مف

 نع هوظفح امف ال مہتسارد نم هودافتسا امف نونحت م . ةيحان نم

 «لوقعلاو مابفألا نوددحم اوناک س رصم ف مہکكلو . باق رہظ

 ! ريكفتلا ىلع ةرىدقلا اف ًأشنت نأ نم افوخ

 ةسادقلانموحم هسفن طيح ىزلجمالا رظانلا ناك سرادملا كلت ىفو

 هيلإ هجوتتو «بعرلا هنم سوفنلا ف ىرسي « دعي هلإ هنأك « ةبهرااو

  ةيبرتلل ال س ةليسو ريخ كالت تناكو « سيدقتلاو ريقوتلاب بولقلا

 . سوفنلا ىف ةيدوبعلا عرزا اعإو

 هن ال رخأتم راب رصم نأ ذیمالتلا نقلي ںاک سرادملا تالت فو

 هنأل — مدقتلا ناونع - ةعانصلا هيف ًأثنت نأ نكمم ال « ىعارز

 ةغصب ارتلجاو مومعلا هجو ىلع ابروأ نأو . دیدح الو مغ هيف سیل

 .ديدحلاو محقلا اف اف نال « ةيعانص دالب اہنّأل ةمدقتم دالب « ةصاخ

 افتن الإ . . نبدلا الو نآرقلا سردي نكي ل سرادللا كالت یفو

 . عفنت ام رثك أ رضت ةرنانتم

 فاه نکو رامتسالا بدم لا ةريشبتلا يراد تناك ايف

 س ۷



 هجوتلاو « ةسرد | ةسينك_ ىف ةالصلاب ىعويلا امطاشن أدبت « ضرألا
  مهنع ارق نوملسملا ذيمالتلا كلذ ىف اع  ىسیسملا ءاعداب هللا ىلإ

 ةرك ابلا ةايحلاو < علطتلاو طاشنلاب ذيمالتلا نادجو ىف نيدلا طبقريف

 ةموكحلا سرادم ىف نيدلاو نآرقلا صصح تناك « ةفرشتسملا هب وقلا

 ‹ تیبلا بحر وآ عراشلا ةحسف ىلإ ضيغبلا ةسردملا نجس نم تالفنالا

 لسي « ةسراملا ىف سردم نسأ ىلإ لكوت ص صحا هذه تناكو

 طبت ريف . . ةراممملا ةيناقلا ةايلا فعض ذيمالتلا مامأ شيو « لفتيو

 للملاب طبترب يك « ةخوخيشلاو ءانقلاو زجملاب ممنادجو ف نيدلا

 . روغنلاو رجضلاو
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 ةجوملا دع ةيوناث سرادم عضب ًاشنأف « بولند ةسايس تعسوتو

 . . مامألا ىلإ تأ وطخ ةييلصلا

 نع ایش سردت الو . . ءیش لک یف هتاذ جهلا لع ریست سرادم

 ! مالسإلا ةقيقح
 ؟ ذيمالتلا هسردي ىذلا ىمالسإلا خراتلا اغ

 ىلإ ماعدف مانصألا نودبعي نيينلو موق ف - ١ : مالسإلا لز

 . دحاولا هللا ةدابع
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 . كلذ نع ماہنف تانبلا نودثي اون اکو س

 تهن ىتلا وتفلاو تاوزغلا تناكف ةوعدلا رشنا ماعد ےہ ۴۳

 ! مويلا اف دجوي ىتلا عاقبلا ف مالسوللا راشن اب

 هل دعب لو « هتمېم تغرف دق « اینم » مالسإلا نوکی م نمو
 ! ةايحلا عق و ىف امدؤي ةمہم

 موعدي نيذلا مانصألا دابع نوينثولا كئأوأ كانه دعي ل : لوف

 ( 1 ايقيرفأ رامتسالا بجح دقو ) دحاولا هللا ةدابع ىلإ مالسإلا

 ءاضقلل مالسإلا ةوعد ىلإ جاتحم ىتح تانبلا دثي دحأ دعي مل : ًايناثو

 . ةعينشلا ةلعفلا هذه ىلع
 فورظلا كح فقوت دق  دابجلا وأ  ةوعدلا رشن : اثلاثو

 . ثيدحلا ماعلا ىف لح هل دمي لو « ةثيدنلا ةيلودلا
 سانلا ىدہل ضرألا ىف تثعبنا ةينوك ةوقك مالسإلا امأ

 . رونلا ىلإ

 اميجويو ايفا رطأ عيمج نم ةيرشبلا ةايملا كم ماظنك مالسإلا امأ
 . . ريللاو حالفلا ىلإ

 . . ضرألا عقاو ىف ةلعاف ةوقك مالسإلا امأ

 نمزلا راطقأو ضرألا راطقأ ىف تدعما ةراضك مالسإلا امأ

 . . نينسلا نم فلأ نم راك أ

 س ۹



 انم تقتساو هلك ضرألا هجو تءاضأ ةيبلع ةكرك مالسإلا ام

 . . ةنيدحلا اهتضمم نوكشا امماذ ابرو

 . ةيعامجا ةلادعو ىداصتقا مبتک مالسوللا امأ

 اك ةفارملا نم درفلا ريع” تررح <« ةيريرحت ةكرك مالسإلا امأ

 ىدلا لظلا نم سانلا عوج تررحو <« هللا ريغل ةىدوبعلا نم هتررح

 . . صاخشألا داسف وآ مظنلا داف نم مهيلع عقي

 ‹؛ ضرألا ىف سانا اهب كحيل هلا امهزنآ ةعيرشك مالسإلا امأ

 . . عاطتو ذفنتاو

 . سرادملا ىف بالطلل سردی هنم ءىش الف « هلک اذه ام

 تادابعلا نم ةعومجك — ريدقت رك أ لع مالسإلا سردي امو

 ! « مالسإ » نم هيلع ام لک یدآ دق نوکیف ناسنإلا امد

 ةيركقلا لاظملا نم ةعومم ! تاشلا نم ةعوجت هنوسردي وأ

 اليزه اليثض ايش سانلا رظن ىف هيبت « ةيسايسلاو ةيعاجالاو ةيحورلاو

 ىنبني ًارخأتو هوجو ةيمجر هنيبت ىرخأ ةيحان نمو « ةيحان نم
 ٠ نيدلا ىست ىلا ةبسلا هذه نم صلختلاو « ةوق ىف اهنم حخالسنالا

 1 ابرو ممه نوسردی هلک اذه ناکم قو

 لادعلا ىو . علا ىهو . ةراضحلا ىهو . ةوقلا ىه ايروأ
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 ًادبأ دعاصلا مدقتلا ىهو . ةاواسملاو ءاخإلاو ةيرلا ىهو . ةيعامجالا

 . نادیم لک یف

 ةيداصتقالا مظنلاو . ابروأ ف تماق ىلا ىه ةقلا ةيعاتجالا مظنلا

 ى ةلاصلا ةيروتسدلا مظنلاو . ىبروألا ركفلا امعدتبا ىتلا ىه ةقحملا

 ء ةيسنرفلا ةروثلا اتر رق ناسنإلا قوقح . نيبروألا براجت امتقص ىلا

 اسسأ تعضو ةراضملاو . ىزبا#إلا بعشلا اهررق ةيطا رقع دلاو

 ٠ ةينامورلا ةىروطاربمإلا

 مالسإلاو . ريقي ال ىذلا مخضلا قالمعلا ىه ابروأ : راصتخابو

 ! شيميل . . قالمملا اذه دبعتي نأ هيلع ىذلا ليثضلا مزقلاوه

 “# يک ډپ

 . سيسقلا بوند ةسايس ىف ءىش لک ت الذ نکی ملو

 ف مالسإلاب ةطبترم - لازت امو - ةيب رملا ةغللا تاك دق

 . ءاوس برعلا ريغو مهم برعلا « نيماسملا سوفن

 ريقحتلاو ةيارزلا لقتنت ىح « اهب ةيارزلاو اهريقحت نم نذإ دبالف

 . نيدلا ىلاعم نم اهم طبتري ام ىلإ - ةعيبطلاب

 . . ريقحتلاو ةبارزلا عضوم وه ةيبرملا ةغللا لمم صخش نكيلو
 ةضايرلاوأ خراتلاو ايفارغإ او ةيزياجإلا ةغللا سردم ضبقي ييف

 ةديغرلا ةايحلا نامزلا كلذ ىف ىواست « رمشلا یف ةلماک انج رشع یئا

 س اا س



 هلیمز ضبقی . . تویبو ضارآو تاورث هنم نوکتت یذلا رفولاو

 ذخأيو « ةسردملا سقن ىف هعم لمعلاب موقي ىذلا ةيبرعلا ةغللا سردم

 ! تانج ةعبرأ .٠ رك أ وأ صصحلا نم الثام الودج

 . دح دنع فقي ال اعينش ازم ناتقبطلا زمتت لالا ینو

 ةيعامجالا هتناكم لاني « عمتجلاو ةسردملاىف مارتحالا مضوم اذمف

 نم وج یف ہءانبآ ريو « تاتويبلا » نم جوزتيو ٠٠ ةداصتقالاو

 ٠ عفرتلاو ءالعتسالا

 هتناکم لژتو «‹ هسقن لع یوطنیو عصا وتيو رخأتي تالذو

 . ةيرك ةرسأ نم جوزتي نأ هل ىنستيالو ٠٠ ةىداصتقالاو ةيعاتجالا

 لك ىف سانلا هاقلیو ٠٠ ناوملاو ةلذلاو رقفلا نم وج ىف هءانبآ یربو

 .. روقنلاو ءاردزالاب ناکم

 ! ةيبرع ةغل سردم اذه 1 فأ

 هعم بيصت امإو ٠٠ رمألا عقاو ىف هدحو ةيرضلا هبيصتالو

 ! نيدلاو ةيبرعلا ةغللا
 ډ# + ډ#

 . ءیئ لک اذه نکي لو

 عسوأ ىلع لمعي ريشبتلا ناك السإلا املا ىف ىيلصلا رامتسالا عم

 ىعالسإلا موهفملا ضيوقنل « فنعو رارصإو ةوق فو « نكمت قاطن
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 بولاق ف ةماع ةفصب ىبروألا وأ ىجيسملا مومفلا عرزو « سوفنلا ف

 ٠ مالسإللا موف نم الدب سانلا

 La Conquête dı ىالسإلا لالا ىلع ةراغلا » باتک ییامأو

 لهذي .. ةلهذم قئاقح ىلع لمتشي

 طوطملا ىر ذإ لهذيو « ةحارصلا هذه رشنت اهارب ذإ ناسنإلا

 .ىمالسإلا املا ف ةلماع تلازام اعم رامتسالاو ريشبتلا امعضو ىا

 ! نيماسملا سوفت ف ةيراس تلازام اعم اهاعضو ىلا موءسلاو

 نيماسسال رد دق هلك ديكلا اذه نوكي نأ . . ةعينش ةاسأم اهنإ

 نوطبخم مو وأ « ةهالإ ىف نوكحضي مو وأ« م مآ نم ةلفغ یف مو

 ! دیاب لکا ون ف فک لع افك

Monde Masulman » 

 مسج ىف ةلماع هلك د يكسلا اذه راثآ ىر نأ .. ةعينش ةاسام ےب

 . هدیلاقتو هقالخأو ‹ هکواسو هراکفأ یف« مويلا ىمالسإلا ماعلا

 ىذلا داسفال انضم شیو < هانزرحأ ىلا « مدقتلاب » انضعب حرقیف

 ذخأ دق « ىتحملا » « روطتلا » هنأ ءالؤهو ءالؤه نظيو . . هاندسف

 نكسلو « ىالسإلا مالا وزغ د : اكه ناونملا ةجرت بسنألا ناك اعر (۹)

 د ٠٠٠٠١ ةتس ةرهاتلا يطأ ندلا بعو قابلا دعاس نادسلا هچرت اذکه

 . (د ۱۳۸۱ ماعلا اذه )
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 هفقو نکي لو « هفقو نکمب ال هنأو ء ىمالسإلا لاعلا ىلإ هقيرط
 . تاقوألا نم تقو ىأ یف اعاطتسم

 ريشبتلاو رامتسالا هعنص اع  ءالؤهو ءالؤه ج اعم نالفغيو
 ! نامزلا نم نينرق ف مهسوقنو سانلا لوقع ف

 ًارادحما هان ريتعا ءاوس « ةمخض ةوق ىل اعلا « روطتلا » نإ اح

 « بأ مأ ىضر یمالسإلا اعلا هتعفد بيصت نأ دب ال ناكو ؛ ةضر وأ

 ؛ « ةيملاع تارايت » مداقلا لصفلا ف هراأآ نع ليصفتلاب ملكصنسو
 ًاريثك كش الو لع دق ىيلصلا راعتسالا نإ انه لوقت انكلو

 هل حاتت نأ نود : ةرساكلا ةجوملل ىمالسإلا ماعلا « عاضخإل »

 عونحلا فقوم ريغ رخ اققوم اهنم فوقولا وأ « امتمواقم ىلع ةردقلا
 . مالستسالاو

 هئالعتسا فو ‹« ناک اک هنوق ف یمالسإلا املا ناک ولو

 « روطقلا » اذه نم رخآ فقوم كش الو هل ناكل « ناک اک

 <« « مدقتلاب » ءاهلبلا ةحرفلا ريغو <« مالستسالاو هل عونحلا ريغ

 ءءاد لکن م ءافشلا هنأ ىلع برغلا نم نأ ءیث لک ذخأ ىلإ ةعراسملاو

 املك ةبرشبلا نم هل ناكلو . . ! ءادلا ثيم وھو ےسلا وہ ناک ولو

 ةيواملا نم ذقملا فقوم : لستسأا عناملا فقوملا اذه ريغ رخآ فقوم

 ! ليوطلا امخ رات ىف ةب رشبلا هتاصح ريخ لک ملتی مويلا اهاف رغفت ىلا
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 . . لعل امف اذه ىلإ دوعنس

 .. ةلالد تاذ تارقف لهذا باتكلا اذه نم فطتقنف نألا امأ

 هال « ةلك ةلك ةءارقلا قحتسي ةقيقحلا ىف هلك باتكملا ناك نإو

 ! ! هيف نحن ام نأشب ةعينش ةببح هلال ريب ةدحاو ةلك هيف دجون ال

 ىمالسولا ماعلا ةلجح » نم صاخ ددع هتقيقح ىف وه باتكلا اذه

Revue du Monde Musulman Pاسنرف ف ردصت تلا ا4  › 

 دالبلا ىف ىثاتستوربلا ريشبتلا طاشن ضرعل « امام نيسم لبق هنردصأ

 4ıîl A. Le Chatelierش وذ » أ ويسم هتمدقم بتکو ‹ء ةيمالسرللا

 ؛ اسنرف ف كيلوناكسلا سمحيل « ذندنع ةلجلا كالت رر سيئر

 م تريخ ًاريثم « مئاج نم ريشبلا ف اوطشنيل « مته ضمتسيو
 للا تلعجو . ناديلا اذه ف تناتستوربلا هزرحأ ىذلا رهابلا حاجنلا

 i| La Conquête du Monde Musulman zılھ نا ونع

 نيدلا بحمو قايلا دعاسم ناديسلا هجرت دقو . ىمالسإلا ملاعلا وزغ ىأ

 تالاقم « دؤأا ةديرج ف هارشنو « ةرشابم هرودص دنع بيطحلا

 ھ ٠۳١۰ ةنس ةرهاقلا ىف ردص باتك ىف كلذ دعب هاعمج م « ةعباتتم

 .٠ اماع نيئال ذنم یأ

 ضرع -ديعبلا غراتلا كلذ ىف ردص ىذلا  باتكللا اذهو

 تاذلاب ضرعو - هقيلأت لبق - نرف نم برقي امف ريشبتلا طاشن

 —- )غ0 —
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 ٠۱۹۰٩ هنس ةرهاقلا ىف تماق ىلا ىربکلا ةيريشعلا تار ولا لاعأ

 ىطعيو <« ٠۹١١ دنمناب ونكل ىفو ۹۹٠۰ ةنس ارتلجناب هربندأ قو
 . هفادهأو هلئاسوو ىعالسإلا املا ريشبتلا هاجنا نع ًادج ةحغاو ةركف

 ىلع هإ لب « هتميق هدقفي ال هقيلأت ذنم ىضم ىذلا ليوطلا نمزلاو

 ىلا .ةيساسألا طوطالا نيب هنأل ء ةدناز ةيهأ هيطمي ىذلا وه سکعلا

 املي دقو < مفادها غلبتل لهم ىلع لمعت تكر و « یضالا ف تعضو

 رات نأ نيماسمال نيبيو .. لوعفملا ةيراس مويلا ىح لازت امو ءالعف

 ةلوج الإ سيل هلك ر ضاحلا نأو « لبق نم ليوط مهعم ىيلصلا رامتسالا
 اسنرف ق ودب لثم لچر اع حصقی < عارصلا تالوج نم

 . برخلا ىف « بيلصلاو لالما » ةكرعم ىلإ ريشي نيح

 نورا امفخو
 *#* %# #*# 

 كالذكو اندنع نم ةحراشلا ساوقألاو ) هتمدقم ىف هييلتاش لوق
 : ( اهتيهأ زاربإل تالكللا ضعب تحب ةعوضوملا طوطا

 ةلجلا هذه تاحفص ىلع ضوخم انك امدنع ٠۹٠١ ةنس ف انلق »

 ىأ ) ةيمالسإلا ةسايسلا عوضوم ىف ( ةيسنرفلا ىمالسإلا ماعلا تلج )
 ىنبني : ( ةيمالسإلا دالبلاو مالسإلا هاجت عبتت نأ ىتبني ىتلا ةسايسلا
 ةيب رلا دعاوق ىلع ءىش لک لبق ًاینبم قرشلا ف اہلع نوکی نآ اسنرفل
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 ردجبو . هتدئاف نم تيثثلاو لمعلا اذه قاطن عيسوت اه ىنستيل ةيلقملا

 موقي ىتلا ةصاملا تاعورشملا ىلع رصتق ال نأ لعفلاب كلذ قيقحتل اب

 ةبسنلاب ةليثض ممتادومج قبتف . . . (!) اب مريغو نورشبلا نابحرا
 هيلإ لوصولا نك ال ضرغ وهو « هاخوتن ىذلا ماعلا ضرغلا ىلإ

 صتخا ال ًارظن « ةيواسارفلا تاعماجإ لا تحت نوكي ىذلا اعتاب الإ

 . ( !)ةدارإلا ةوق ىلع ةينبلا ةيماعلاو ةيلقعلا لئاسولا نم ميلعتلا اذه هب

 مالسرللا نيد ف ثبيل لعفلا زيح ىلإ ےلسلا اذه جرح نأ وجرأ انأو
 ! « ةيواسنرقلا ةعماجلا ةسردملا نم ةدمتسلا يلاعتلا

 ! « هاخوثي ىذلا ماعلا ضرفلا » ةحارص ىف هييلتاش نيبي |!لکه

 ةعماجلا ةسردملا نم ةدمتسملا ىلاعتلا مالسإلا نيد ىف ثي نآ وهو

 نعال « ةيسنرفلا ةيحيسلا ىلامعلا مالسإلا ىف سدت ىأ . . ةيواسنرفلا

 شرفلاب یفبال « دود مہلبع ءالؤہف - نیرشبلا نابهرلا یقیرط

 ةیسن رف سرادم حدف قیرط نع « ےلعتلا قيرط نع اعإو - ىدملا عساولا

 هذهو . . راكفألا هذه سدتو « لاعتلا هذه ثبت یالسإلا لاملا ىف

 سارادم ريغ یهو ! ! ةيناماملا سرادملا ىه ىست ال كل - سرادملا

 ! ةعرصلا ةيايدلا ةغبصلا تاذ « تابهارلاو نابهرأا

 : ةمدقلا سفن ق لوقي مت

 سرادم نم یهو توريب ىف ) ةيعوسيلا ةسردملا ةياغ نإ « معن »
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 ةيلكلا ةسردملا ةقيرطو ةياغ نع نافلتخت اهبف يلعتلا ةقيرطو ( نابهرا
 جئاعنلا نأ الإ ( ةيناماملا سرادملا نم ىهو ) ةناسألا ىف ةيواسنرقلا

 ةا اهرشنت ىلا راكفألاو يلامنلا ممت ثيح نم ةبراقتم تناك

 ادل ىتلا ةينيدلا ريشبتلا تايلاسرإ نأ انل نيبتي اذه نمو . ةيسنرقلا

 دالبلا فريثكلا عقنلاب ىنأت « ةكحو رييدتب املاعأ رادتو ةميسج لاومأ
 ٠ .«ةيبروألا راكفألا ثبت اإ ثيح نم « ةيمالسإلا

 وهو) روز بألا مالك م ةرقفلا هذميدمشتسيف ةمدقلاق ىض مت

 فنرقلا اذه لئاوأوىضاملا نرقلا ةا ىف طاشن هل ناک یتناتسنورب رشبم

 : (ةيزىلجإلا يالسإلا اعلا لج ءىشنم وهو «ةصاخرصموىالسإلا قرشلا

 ةينس : نيتيزم ةيمالسإلا دالبلا ىف رشبتلا تايلاسرإ ةجيتنل نإ »

 ىنذلا مألاو . بيكر تو لیل یتیم یریلاب وأ . مدهةیزسو دییشآ
 ىلع لخدي ذخأ ىذلا رييغتلا نم نيرشبلا ظح نأ وه هيف ةيرمال
 تاجو ىرصملا رطقلاو ةينامعلا دالبلاف ةيقلللا هئدابمو مالسإلا دئاقع

 . « هنم ةيبرغلا ةراضحلا ظح نم ريثكمب رثك أ وه ىرخأ
 ىذلا ربيغتلانأ ةحارص ررقبومف ٠ ةصاخ ةغصب هتروطخ ل مالک وهو

 ىذلا - ريثبتلا طاشن ىلإ مجرب ةيقلللا هثدابمو مالسإلا دئاقع ىلع لخد

 .امتاذب ةيبرفلا ةراضحلا ىلإ مجرب ام رثك أهل نمو رامشسالا هيمحم
 « روطتلا » ةجوم نأ نم ‹ تافطتقملا هذه هب انمدقام ديوي اذهو



 اذه عنصت نأ ةعيطسم امتاذب نكت ل ةفيقحلا ىف ةيبرغلا ىأ - ةياعلا

 راعتسالا الو « هقالخأو هدئاقع سدتف « ىعالسإلا املا ىف هلك م ينصلا

 حرصل ةعصاقلا تاب رضلا ديدست نم امنكمو « اه دم ىذلا ىيلصلا

 هركتي م « ممسفنأ نويبرغلا نورشيم ا هب فرتعي لوق وهو , . مالسإلا
 ! نخرؤم ريغو نيخرؤم ! « نيملسملا » نم رشک

 : ةمدقلا ىف كلذ دعب هييلتاش لوقي . . تاقلطتقلا ف ىضعو

 ةيكيل واكو ةيتناتستورب نم رشبلا تايلاسرإ نأ ىف كشالو »

 می الو ‹ ًميلحتنم سوفت نم ةيمالسإلا ةديقملا حزحزت نأ نع زجعت

 اهرشنيف . ةيبروألا تاغللا عم برسقت ىلا راكسفألا ثيب الإ كللذ اه

 فحصب مالسإلا كح ةيسنرفلاو ةيدنلوملاو ةين ا0ًألاو ةيزيلج الا تاغللا

 تايلاسرإ ىضقتو « ىدام ىمالسإ (!) مدقتل لبسلا دهمتتو ابروأ
 مايك ظفحت ل ىتلا ةيمالسإلا ةينيدلا ةركسفلا مده نم اهتابل ريشبتلا

 . «اهدارقناو اهلزعب الإ امنوقو
 امف س ان نیب وېف . هتروطخ هل كلذک مالک وهو

 ىف ةيبروألا تاغللا رشف نم ىيلصلا رامتسالا فده - بسحأ

 ةركسفلا مده ءىش لك لبقو الوأ هنإ ٠ اهرمعتسي ىتلا ةيمالسإلا دالبلا

 ىلع ءیش ءاشنإ مدعوا ‹ كلذ دعب ءیشیأ ءاشنإ مث .. ةيمالسإلا ةينيدلا
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 هييلتاش فارتعاب . . ءاشنإلا وه سيلو مدملا وه ميلاف !١ قالطإلا

 : ةيلاتلا ةرقفلا ىف لوقي ذإ هسقن

 اعاضوأ هل ذختي نأیمالسإلا اعلا روج نم عقوتننأانل یتبنیالو »

 ةدمتسملا )ةيعاتجالا هصاصخوهعاضوأ نعلزانتوه اذإىرخأ صئاصخو

 ةركفلاب داقتعالا ىف ىحردتلا فضلا ذإ ( ةيمالسإلا ةركفلا نم

 « هل مزالملا لالحمالاو ضاقتن الا نم فعضلا اذه عبتي امو ةيمالسإلا

 نم ةينيدلا حورلا لالحنا ىلإ تاہیملا لک یف ہراشتنا دعب یضفی فوس

 : « رخآ لکشب اہتأشن ىلإ ال اساسا

 هفده ةيبروألا تاغالا لعتف . . قيلعت ىلإ جاتحيال جيرص مالك ٠
 لع ىف - هل ردقم فعضلا اذهو . ةيمالسإلا ةركفلاب داقتعالا فاعضإ

 .. هل مزالم لالحماو ضاقتنا هعبتي نأ _ هریبدنو ییلصلارامتسالا
 ! بواطأا وه اذهو

 لمت نع نذإ منت انك له :لاؤسلا اذه ىلع درنل ةظل فقن انهو

 تقولا ف ةفرعملل ةديحولا وأ ىربكلا ةليسولا ىهو  ةيبورألا تاغا
 ؟ ةيمالسإلا ةديقعلا فاعضإل اممدختسي رامتسالا نأ ببسب _ رضاح ا

 امبلطي ال ةقاج ةفرعملا باب لافقإو تاغللا ملعت نع عانتمالاف | اک

 . وحنلا ىعال ءانتدارإو انيعوب امماعتت نأ وه ليبسلا امإو ! لقاع هسفنل

 ةينانويلا لئاوألا نوماسملا رعت اك املعتن . راعتسالا انل هدير ىنا

 — ۰ سس



 كلذب ربأةت نأ نود - ةفرعلاو ذئموي للا تاغل  ةيدنملاو ةيسرافلاو

 عورف لك ىلإ امطاشن دمو ةديقعلا هذه ةمدحلل اهوماعت لب ‹ مېتدیقع

 1 نیسم ممماقب عم .. ضرألا ءاماع منوم حبصأ اممويو ..ةفرحلا

 اذه نيب نراقيل - اهءازإ هسفن ناسنإلا تالعال - ىرخأ ةفقوو

 دالبلا ف مالسإلا هعنصام نيبو « ىمالسإلا ملاملا ف ىبيلصلا عينصلا

 ! هاجحاو هاجا نيب قرفلا انل نيبتيل « ةحوتغملا

 ‹ اهوحتف ىتلا دالبلا ف ةيبرملا مهل اورشن نيماسملا نأ هيفكشالامف

 !. . قرف ىآ نکو . . مالسإلا امفاورشنيل دالبلا هذه اوحتف مهنأو

 «بالتسا »ىلإ ةي وتلم ةليسوةنأب اوعس نيماسمل ا نأ طق خيراتلا ظفحيل

 ةوعدلا تناك امإو ! مالسإلا اواخديل مراكفأو مهنديقع نم سانلا

 . هارك إ الو كلذك طغض الو « اف لياحتال ةفوثكم ةحيرص

 تاشلا یوتسم قوف«یحیس بتاکو هو - دلونرأ . و . ت لوقی
 The Preaching auld ةوعدلا » هباتك ف - ! هددصب نح امف

of Islamنيرخأو نسح يهاربإ نسم ةيبرعلا ةمجرتلا نم ء۸ ص «  : 

 نييحيسملا نيب تماق ىلا ةيدولا تالصلا نم حن نأ انك و»

 سانلا ليوحس ىف اماح الماع نكت مل ةوقلا نأب « برملا نم نيماسملاو
 ذخأو « ةيحيسلا لئابقلا ضعب عم افلح دقع دق هسفن دمحف.مالسإلا ىلإ

 حاتأ ا « ةينيدلا مرئاعش ةماقإ ىف ةبرحلا مېحنمو مېتياح هقتاع ىلع
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 « ةين أمطو نمأ ف دقلا مذوفتو ميقوقحم اومعني نأ ةسينكلا لاجرا
 كلذ نع اق أ اهانمدق ىتلا ةلثمألا نمو » : ء١ ص ىف لوقيو

 نرقلا ف نييحيسملا برعلا ىلع نورفاظلا نوماسملا هطب ىذلا حماستلا

 صالختسن نأ عيطتسن ‹ ةبقاعتلا لايجألا ىف رمتساو « ةرحملا نم لوألا

 كلذ تلعف اإ ‹ مالسإلا تقنتعا ىقلا ةيحيسملا لئابقلا هذه نأ قع

 انتقو ق نوشيعي نيذلا نييحيسملا برملا نإو . ةرح ةدارإو رايتخا نع

 . « حماسلا اذه ىلع دهاشل ةماسم تاعامج نيب اذه

 هب ادوصقم ناك ىنلا « ةحوتغملا دالبلا ىف ةيبرعلا ةغلا رشن نإ مث

 ىح « ةديدجلا ةديقملا ىلع سانلا عالطال ىباسلا بابلا حسف كش الو

 وهالو ء هب ادوصقم نکی ل" «هارکإ نود - مہتبجآ اذإ - اهوقنتمب

 رمأالا ںییتلیو س مالسإلا ءادعأ نم نيييرتلا باتكلا نم ريثك طا )١(

 . فقيسلاب ةدقعلا رمن نيو « حلسلا يمالسإلا حفلا نيب س نيماسملا ىلع كلذك

 بتاكلا كالذ فارتعاب ء طق ثدح ل ىنالاو « لسفلاب ثدح دق لوألا رمألاف
 دالبلا اوف نيماسملا نأ نينثالا نيب قيرطاا قرفمو . هب اندهشتسا ىذلا يحيبسلا

 ىلع ديالا يملا فرءتلا نم ساتلا منم ىلا ةيدالا ةوقلا طقف اوليزيا حلسملا وزقلاب

 تكرت ع + اهشوبجو اهمظنو ةلودلا ق ةلثم « اودارأ اذإ هقانتعا نمو « مالسإلا

 طغض الب امنوديرب ىلا ةد قلا اوقندي نأ ىف ةلماك ةيرح ًاراإرحأ كلذ دعب سالا

 ةيامع س لعفأاب ثدح (ک س اوءاش اذإ نيسبسم وآ ادو اولظبف « هارک و الو

 ناك ام لكو . ديدجلا ندا ق سس اوءاش اذإ س اولخدب وأ ء مهتياعرو نيلم

 ٤ سيجا هلل لظتسل « شضرألا ىف لدامعلا يعاتڃالا هماظث ةماقإ وه مالسإلا ىتعي

 . دارك الب مدئاقعىلع اوقب مأ مالسإلا اولخد
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 نم ةينيدلا حورلا لالحنا ىلإ الو « ضاقتنالاو لالحمالا ىلإ طق ىدأ

 رامتسالا فده هنأ هيبلتاش حرصيام « را لكشم اشنتال ثيحب امساسأ

 ةينيدلا حورلا ءاشنإ ىلإ لعفلاب ىدأو « هب ادوصقم ناك امنإو « ىيلصلا

 ٠ ةايحلا عقاو ىف ةءانب ةوق ةروصب ةحيحصلا

 .. تافامتقملا لجسن « قيرطلا ف ىضمنو ٠ . قيرفتلا اذه ىفكيو

 ! تاقارتعالا ةقيقحملا ىف وأ

 : لوقيف ةمدقملا ىف هييلتاش رمتسي

 نيرشبملالاعأ ماتت ف ءارألا تفلتخا امم هنإ:لوقنفدوعن انتكلو»
 تاداقتعالا عز نإف « مدملا وهو ممطخ نم ىناثلا رطشلا ثيح نم

 .ةينارصنلا ةيب رتلا ليبس ىف لذبت ىلا تادومجمملل امد مزالم ةيمالسإلا
 ةيندمل | لاعأل لبسلا دمميس مالسإلا ىلع ًارط ىذلا ىسايسلا ےسقتلاو

 ةطاحس ةيندم كح ىف مالسإلانوکی ىح ریصق نمز ریغ یضعال فوسو

 . « ةيبروألا كالسألاب ( ةرصاحع )

 : نيتريطخ نيتفيقح ىلع اهدحو لمتشت ةريصقلا ةرقفلا هذهو

 حضوأ ةروصب غاصت انه اهكلو الإ ةراشإلا قتبس ىلوألا

 ء ةينارصنلا ةيبربلا ليبس ىف ىه « لذبت ىلا دوج ا نآیھو «حرصأو

 س ھل



 نيدلا فرعي ال یاسلإ ثار یه ثیح نم ةراضحلا رشن لیبس یف ال

 نيلفغتسمال ليخي ناك اك « املماكب ةبرشبلا هيف كرشتو « نطولا الو
 راعتسالا اہم موق ىتلا « نيدملا » لامعأ ءازإ « قرشلا ف نيماسملا نم

 راعتسالا اذه ةاعد نم نوروجألا معز ناك اكو ء ةيمالسإإلا دالبلا ىف

 . همومس نوممستملا وأ

 ‹ ةينا رصنلا ةيب رتلا ليبس ىف لذبت دوج حوضوو ةحارص ىف اما

 . سوفنلا نم ةيمالسإلا تاداقتعالا عزم اممزاليو امحاصيو
 لبسلا دمميس مالسإلا ىلع أرط ىذلا ىسايسلا ستا نأ ةيناثلاو

  هلتاش احرش اک  یىأ « ةيبروألا » ةيندملا لاعأل

 - ٠ ةينأرصنلا ةيندملا

 املا تفت وه بتاكلا هيلإ ريشي ىذلا ىسايسلا ےسقتلا اذهو

 هبش ج اح امف كحاب موقي « ةلقتسم هبش تاليود ىلإ ىمالسإلا
 هيف خفنيو ىيلصلا رامتسالا هانبتي « لالقتسالا ىف عماط وأ « لقتسم

 . ناطيشلا حور نم

 يذلا « وزنا ےیل ‹« كش الو ةدوصقم ةيلع ناك تيعفتلا اذه

  ةدحو یالسرالا اعلا ناک ولام رسيأو عرسأ ةروصب ‹ نرللاو

 لع انعض اهدزت اهترجمو « تيتفتلا ةبعص ىف امفعض نم غلبي اممم
 “٤ لاح یآ

 ےب نو



 <« هانررکو « هانرکذ نأ یېس ام دک ویو دنوی اذه نإ مت

 « نيفقشلل » لي اك « روطتلا » وأ  امماذب ةيبروألا ةيندملا نأ نم
 ىالسإلا املا نم دسفي نأ هدحو اعيطتسم نکي ل ¬ هومسي نا

 « ىيلصلاراعتسالا ىديأ ىلع هعالق ىف رمتسملا كدلا اذه الول ء دسقأ ام

 اكلم ةليسسو للكب سوقنلا نم ةيمالسإلا ةديقعلا عزب

 . نورمعتسلاو نورشبملا
*% #% 

 هيلإ دصقن ام حيضوتل ةيفاك ةقيقلا ىف ةمدقملا هذه تناك دقو

 هياع ءاضقلل مالسإلل رد ىذلا ديكلا نايبل ةيفاك . تافطتقلا هذه نم

 . هيلع ىرجم لازب ام ىذلا وه هناذ ديكلا اذه نأ نایبلو«یضم نرق ذنم

 ل هنأ« دحاو قراف عم « ىالسإلا ملاملا عم هناقالع ىف ىيلصلا ماعلا

 ویس اک لجر تاحارص ادع ایف - ہفادهأ نع نلعی س جاد دمی

 اق لب « الع رتسنلاو امُمافخإ ىلإ ليمأ راص اعإو  اسنرف یف ودیب
 : نيببسل كالذو . . ةنكمم ةليسو لكب انايحأ

 لار امو « عقاولا ةقيقح ىف هلعف لعف دق ديكلا اذه نأ : لوألا

 نسحيو « ءوده ی اہلع یدؤت یح الع رتسنلا نسحيف « ةى راس هتعفد

 . امفادهأ ةقيقح ىلإ سانلا ظقوب ام اهبلع شيوشتلا مدع

 - نييلخادلا هدانسأ دجو دق ىيلصلا رامتسالا نأ : ىناثلاو

 —- نن —



 نيذلا - ممسوفن تممستو محاورا ترمعتسا ن رذلا نيماسملا نيب نم

 لخدتي نأ نودءةيمالسإلا ةديقعلا ملم ف یریک لا ةمملا مهلإ لكي

 فشکنب نأ نودو « نرق فص لبق ًارطضم ناک کک ًارفاس الخدر

 «یالسإلا اعلا ىف ناك لك ىف نییلخادلا هداثسأ دجو . نرظانلل

 « نيفقنملا » و « نيجوملا » و « نركسفلا و «بامتکلا » نب

 نم مريغو . ٠ « نييروطتلا » و « نييمدقتلا » و « نييررحتلا » و

 ًارخاس فقيو « جرتسيو ةميملا مهب لإ دنسب . . ريثألاو هيج وتلا نوكلم

 ! نيداكلا ىلع ديكلا ةلوسو نيلقدتسملا ةف نم هيدي كرفي

 تارقفلا هذه اهم انفطتقاو هييلتاش اهتك ىلا ةمدقملا تناك

 ثحبلا نم تافطتلا نم دنزم نع ىنغتسن ثيح « هلک اذه نايبل ةيفاك

 نأ الرول . هيلع « ةرافلا » وأ « ىمالسإلا ماعلا وزغ » ىبسملا هسفن

 راعتسالا اهذختا تلا تاوطللا ىف ةعفان تاليصفت باتكلا ةيقب ىف

 تاليصفت . اع ميليوحمو نيماسلا سوفن ىف ةديقملا لتقل ىيلصلا

 . فادهألاب انماع دز ل نإ « لاسو لاب انماع دب زت دق
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 رعۇم »و ررشبنلا خيرات » نع ةفلتخم لوصف ىلإ باتكلا قني

 ۱١۹١٠١« ةنس ىريشبتلا هربندأ رع وم »و « ٠۹٠١ ةنس ىريشىتلاةرهاقلا

 ٠۹۱۱« ةنس ىريشبتلا ونكلل رم ؤم» و «ىالألا ىرامتسالا رغول ا» و



 ملام آو نيرشيلا دصاقم » و « ريشبنلا تايلاسرإال ىداملا ميظسسلا و

 . ةفلتع تاليصفت لوصقلا هذه نم لصف لك فو . « لبقتسملا ىف

 نم فطتش نأ الو تاليصفتلا هذه عم ریست نآ انه انمہم الو

 انعنص اک« ةلالدلا تاذ تارابعلاب طقف نتكت اعإو . لوصقلا لك

 . هییاتاش ةمدقم ف لبق نم

 # +٭* د

 ةرهاقلا رم » لصف ىف ) باتكلا نم ۴۳ص ىف ءاج
 . ( « ۱۹٠۰٦ ةنس

 « هلثام امو رهزألا ىف ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع اومامت نيدلا امأ »

 كلذ نم : تابرظنو تاحارتقا ضعب الإ مهنع رمو ا ءاضعأ ملكي ف

 نم مدقلا رهزألا مماجللام فصو ىف ضشافأ رب ملا ءاضعأ دحأ نأ

 . املا راطقأ لك ىف نيماسملا نابشلا نم هيلعفولألا لابقإو < ذوفنلا

 : لاق مت . نآلا ىلإ ةنس فلأ ذنم عماج لا اذه ذوقن رس نع لءاستو

 مماج لا ىف ةيبرعلا ميلعت نآ مهناهذأ ف خسر نيماسملا نم نيينسلا نإ

 رهزألا ىف نوجرختملاو « هريغ ىف هنم رک أ نیمو نقتم رهزألا

 رهزألا ىف حوتفم ييلعتلا بابو ء نيدلا مواع ىلع عالطالا ةعسب نوفورعم

 ىلع دعاس ةريثكلا رهزألا فاقوأ نأو اص وصخ ايندلا اشم لکل

 لعام اذاتسأ ۲٠۰ ىلع قفنی نأ هتعاطتسا یف نگل ۽ اناج هيف ےلعتلا

~~ (0¥ = 



 احارتقا ضرعو . رطللاب حيسملا ةسينك ددهني رهزألا ناك اذإ اع

 نوكتو ءاهمناقفنب ةسينكلا موقت ةينارصن ةعماج ةسردم ءاشنإ هب ديرب
 امهاذم فالتخا ىلع ايندلا ف ةيحيسملا سئانكلا لك نيب ةكرتشم

 ةعماجلا ةسردملا هذه لفغكعتو « ةلوسب رهزألا ةمحازم نم نكمتتل

 . ةيبرعلا ةغلا لمت ناقتإب
oan o © » 

 رايتخا ىلإ انتعد دق ةيملإلا ةرعلا تناك امر : لاق همالک ےخو «

 كاملا ريصنعل ىسيسملا ديعلا اذه ءاشنإب عرسنل . لمع زكرم رصم

 . (!1) « ةيمالسإلا

 هنلازإ تللذل ىتبنيو ! رطحلاب حيسملا ةسينك ددي نذإ رهزألا

 ! ؟ ديرت وأ ةنس فلأذنم مدقلا خسار وهو فيكن كلو ! قيرطلا نم

 ! نينسلا نم فلألا هذه هب درفت ىذلا « هدرفت » ةلازإ وه قتيرطلا

 هنع سانلا فرصناو هتمیق تبهذ دقف « عون ىأ نم هیبش هل حبصأ اذإف

 ! ديدج ءىش ىلإ
* # #* 

 : لصقلا سقن نم ۳٣ ص یف ءاجو

 ماقف « ةيبطلا ريشبتلا تايلاسرإ ةلأسم ف كلذ دعب رم وما ضاخ »

 نال 6 ةيبطلا تايلاسرإالا نم راثك إلا بوجو نابأو ر راه رتسحلا

 س 0۸ س



 راك نيام ا ىلع ريثأت ممه نوكيو دوج اب اماد نوكتح املاجر
 . « نيرخألا نيرشيمل امم

 ىسني ال نأ ريثبتلا تايلاسرإ بيبط ىلع بحب » : ۳۷ ص قو

 . « كلذ دعب بیبط وه مت ءیش لکل بق رشبم هنآ ةدحاو ةظلل ىف الو

 لئاسو ضعبب ريك ذتلا نم راك أ تارقفلا هذه نم اتمم الو

 ةليسو ذختت « ! ةيناسنإلا تامدحملا » تناك فيكو « ريشبلا

 ! نيدلا مطحتل

 : ٤۸ ص یف ءاجو

 ليلق ريصنت ىه ( نيرشبملا) ءالؤه ىعاسل ىلوألا ةحيتنلاو »
 اوسبتقي نأ نيماسملا تاقبط لك ديوعت ةيناثلاو « تايتفلاو نابشلا نم

 . « ةيحيسملا راكفألا عردتلاب

 : ٤١ ص یف لبق نمو

 نیمسال مریشېت ةحين اوأر اذإ اوطنقي ال نأ نیرشیهل یتبنپ »

 ديدشلا ليملا مهبولق ىف امن دق نيماسملا نأ ققحلا نم ذإ « ةفيض
 . « ءاسنلا ربرحتو نييبروألا مولع ىلإ

 ءیشب هنع ثدحتنف یرخآ ةرم ءاسنلا ريرحب عوضوم ىلإ دوعنسو

 — ۵۹ س



 تقولا كلذ ىف نيرشيلا نأ ىلإ رظنلا تفلنف انه امأ . ليصفتلا نم

 ىعع نيماسملا ريصنت ىلإ معلطتلا نع اوقك دق اوناک ( ۱۹۰٩ ةنس)

 فو مرظن ف - ىنغإ ا١ اوفتك او « ةيحيسملا قانتعا ىلإ ممليوعحت
 نيدسملا تاقبط لك ديوعت » وهو «ريصنتلا اذه نع  ةقيقحلا

 ديدشلا ليلا » وأ « ةيحيسملا راكفألا عردتلاب اوسيتقي نأ

 . « نييبروألا مولع ىلإ

 رطخأ نم ناک هنآ انب سس دقو < رعور سهلا مالک نم نات رقفلاو

 لوقي ام ىنعي وهو . ةيمالسإلا دالبلا نم امطوح امو رصم ف نيرشيما

 مهلا اعإو « ايمسر نوماسملا رصنتي نأ ميلا سيلف . نيترقفلا نيتاه ىف

 ىياصلا رامتسالا هيف حجب ام وهو . . ًايحورو ايركف اورصنتي نأ
 . هيف كش ال احا

 : ٥٩۲ ص یف ءاجو

 ةكرح ىف ثحبلا هتفي مل ةرهاقلا ف دقع ىذلا نيرشبملا رعؤمو »
 ديس ريسلا » ىلإ ةراشإلاو « دملا ىماسم ىف تلخد ىتلا ( ! ) حالصإلا

 « هركيلع »ف ةيمالسإلا هتسردمهلذيتاموءةضهملا تالت معز ناخ دج أ

 رعؤم ف تشتربتیو سيقلا بطخ دقلو . ةيمالسإلا ةيبرتلا رمو

 س ۰ س



 ايرو لام نأ رک ذف (!) « دیدحلا مالسولا » عوضوع ةرهاقلا

 . « ةينأ رصنلا نم نيماسملا برقت

 صخش لك « طاقنلا » ىف ىيلصلا رامتسالا ةبانع انل ىدبتت انهو

 « هيف خفنلاو هب ةداشإلاو هرربكو ء نيلسملا نيب نم فرحنمبهذموأ
 نوكي نأ بج نيماسملا ربشبت » ؛ باتكلا نم ٤٦ ص ىف ءاج اک هنأل

 بح ةرجشلا نال « ميفوفص نيب نمو ممسفن أ نم لوسر ةطساوب
 . « اماضءأ دحأ امعطقي نأ

 مالسإلا . . « ديدجلا مالسإلا » ىلإ ةراشإلا تالت رظنلا تفت ا

 هيف نوخفنيو هنونہتيو . . نويحيسملا نورشبملا هب رشيي ىذلا روطمل ا
 ! ةينا رصنلا نم نيمسملا برقي هبال
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 ۰ ٦۰ ص یف

 عورت لتاسولا نسحأ نم یه سرادلا : نب رشيملا دحأ لاق دقو »

 . « نيرشبملا شارغأ

 : ۸۲ ص فو

 تارممتسم حت ىلا ةيناملألا ةموكحلا دصقي ) ةموكحملا نإ »

 نيملسملا نيينطولا ةيب رتب مايقلا نم ام دبال ( ايقيرفأ ىف ةيمالسإلا اين الأ
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 سرادملا نم نورفني نوملسلا ءالؤه مادام ةيناماعلا سرادلا یف

 « ةيحيسملا

 : ۷۲ ص یو

 ةيئ اعلا ةنطلسلا ةمعاع ىف ىربكلا لودلا ءارفس ءازإ تقفتا »

 ىلع رأت اه ناك نويبروألا امسسأ ىلا ةيوناثلا مبلعتلا دهاعم نأ ىلع

 تماق ىذلا كرتشملا لمعلا ربثأ7 ىلع حجري ةيقرشلا ةلأسملا لح

 . « اپلک ابروآ لود هب

 اهتروطخ ىف جاتحت ال -ةصاخ اهنم ةريخألاو  تارقفلا هذهو

 !  ! ةينامعلا س سرادملا هذه نأ نوفرتعي موقلاف . قيلعت ىلإ

 لود هب تٽماق ام لک ىلع دیزب ةيقرشلا ةلأسملا لح یف ریئأت اھ ناک

 تاليود ىلإ هتيتفتو ىمالسإلا اعلا ىلع ءاضقلل ةيسايس تارارف نم ابرو
 . ىبرغلا ةوفنلل ةعضاخ

 امضعرأت ىف ةيبرغلا بتكلا هب ترج ريبمت « ةيقرشلا ةلأملا » و

 ةبجو نم « الحم » نودصقيو . ةينامعلا ةفالحلا نم ةريخألا ةرتفل

 ًارعر س ءیش لکم غر  تناک ىلا ةفاللتا كلت ىلع ءاضقلا مرظن

 نهو نم امماصأ ام مغر ابروأ اهاشخت ةوقو « ىمالسإللا اعلا ةدحوا

 دقل ۔ . ! ضیرملا لچرلا ۃ ےسا اہہلع نوقلطی اوناک یح فعضو
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  مماصعأ قلقيو مہعريو مهجتزب ضيرللا لجرلا اذه للغ

 لوألا ىربكلا برملا ىف ایان هيلع اوضق ىح - ضبرم وهو

 ةلوطبلا باقلأ هيلع اوفضأ ىذلا « كروتاتأ ىلا مهفيلح ةدعاسع

 سر ةلازإب « ىيلصلا لامل اممدق ىلا ىربكلا ةمدحللا ءاقل ةمظملاو

 ‹ نيد ال ساس ىلع ایكر ىف ةلبزه ةلود ةماقإو « ةيمالسإلا ةدحولا

.” سلا ريل انور ذب اولاز امو « مہ واقو نییبیلصلا نويع اہ ترق
 

 ةفاللأ ملاظم ةلازإل س ىالسإلا س ليلا ناك فيك لبق نم انبي )١(
 رايعتسالا بال كروتاتأ لمف اك اماذ ةيمالسإلا ةديقعلا ىلع ءاضقلا نود ةيكر لا
 لع ءاضقلا ىلإ تدأ ىلا ثيدملا خيراتلا مئاقو ًاديج رك ذتن نأ ىغبنيو . ىيلصلا

 ناك امإو . يمالسإلا املا ىف لاوحألا حالصإ ىف اصلخم نكي م كروناتأف . اللا

 هيلإ اومس ىذلا ضرذلا قيقحعا ء نينويهصلاو نييبلصلا نم هيجومو هتداسل اصلخم
 كروتانأل تحيتأ دقف الإو . ءوقتح نأ ةيامللا ىف اوعاطتسأ ىح دئاكسلا هل اوريدو

 هيدي ف ةزكر ملا ةوقلا نم كلعإ ناكو « لبق نم هريعل حتت مل س حالصالل  ةسرف
 مط ىق ابا ةوقلا هذه مدتسا هنگ او . هذیفل7 ديرو ام لک ذيفاقپ هل حمام

 نيبيلصلا داقحأ س هكر س هثارو نم ثناكو . هدعاوق ةماقإ ىف ال مالسإلا
 س مهملع ةيمالسإلا لودلا ءطو نم اقرف نودمتري ماع ةئاهسخ نم رثك اأولظ نيدلا

 داقحأو-« رصاملا خيراتلا ىف مالسإلا » هباتك ف ثيمس لوتناک درفلو ررق

 نيطدلف قف دوهيلا يموت نطو ةماقإ ديلا دبع ناطاسلا ضقر ذإ دعب نيينويهصلا
 ةيامعلا ةفالغأ ءىواسع منشق ةي ويهصلاو ةيييلصلا ىوقلا كالت تحار م نەو . ةكىلأ

 نکمتل ةفثاز تالوطب كروتاتأل یا تحارو ء اهدعاوق نم امد ءیبھل اپل اظمو

 ف س ۾ | هدطب » مامآ تعجارف « مالسإلا مدل ةمالأ هدلعفب مابقلا نم الط ق
 ! ىمظعلا برملا ىف ةرفاظ لبث نم تجرح قلا ءافالأ تأوق س ةيحرسم ةروص
 دة يلصو ةو مالقأب uz تبتک م ! تابقملا لک « ! هتوربج ھ مامآ تمطحمو

 س ا —



 تلعف دق ةين ماعلا سرادملا نأ بتاكلا فرتعي تارقفلا هذه فو

 هتلعف ام رک أ . . مالسإلا طحت یف یآ . . ةيقرشلا ةلأسملا لح ىف

 ام ححفن انك ىلا سرادملا ىه كالتو ! شویم لاو برحلاو ةسايسلا

 ! ! رخام انتانبو انءاتب أ امف رو <« انراک فو انب واق

# # 

 . « ۱۹١١ ةنس س جربندإ رعوم » لصف ىف ٩٤ ص ىف ءاج

 رغ ؤم لا نأ ليلدب ترو ىلع ًاربح نكت ل جربندإ روم لاعأو »
 رأي ہا ىريشبتلا جرندإ روم بقع دقع ىذلا ىناملألا یرامتسالا

 رغ ولا اذه نأ سانلا ىلإ ليخ ىتح <« ةيئامرجلا ريشبتلا تايلاسرإ

 ! « ىد ريشبن رم وم ىلإ لوح یسایسلا یراہتسالا

 : لصفلا سفن نم ۸۰ ص و

 لامل ةودق نو يل ! ماعلا تاعل لك, ةقرالا هتلوطب ديشت ىلا بثكلا تائم کس

 ممتي ىذلا زمرلا ابطعت نأ ةتويصلاو ةيبيلصلا تعاطتسأ عمجتلا ديك-اا اذهبو

 نم ثدح لك ىف اهماسس بسع ةيلاع ةوق هع لعج ىذلاو « ىالسإلا املا هلو
 مق ال ىلا ةيرطضملا ةريقفلا ةغيمضلا ةايزملأ ةلودلا هذه هب اتلدبتساو . خيراتلا ثادعآ

Uشف تروس لوتاک درلو ناف كلذ مو ا دحآ اا بسال الو انزو دحا  

 اوذمم نآ ميعيج نيهاسملا وعديو < امماظن » و « ايمدقتو دو « اهنوقب د هباتک یف

 ! « ءایوقآ » اپلثم اوربصیل اهو

 س ٤



 . ینالألا ىرامتسالا رع ؤا ف ريشتلا ثايلاسرإ فقوم نع ناش

 « رلفتسک ا. ك. | > للقب ةبوتكم اهنأ لالا هذه ةيهأ ىف دير امو

 ىراعتسالا رعؤملا ف مالسإلاب صتخلا عرفلا نع ريرقتلا بح اص

 : ةلاقلا بحاص لاق . نيلرب ىف ريشبتلا ةيمح ريتركس ًاضيأ وهو

 نوئشلا ىف ثحم هلآ ىلوألا : نيتزيم زاتما ىرامتسالا رم وملا نإ
 ةيسايسلا دصاقملا مض بوجو ىلع هعامجإ ةي اتلاو « ةيداصتقالاو ةيعانصلا

 . ىنالألا رامتسالا ةسايس ىف ةينيدلاو ةيقالحألا لاعألا ىلإ ةيداصتقالاو

 : جروبم ف ةراجتلا ةفرغ سيئر « لاكنش » لوقب دهشتساو
 ىلإ نوبهذب نيذلا لاجرلا ةيهأ ىلع فقوتم رامتسالا هور وم نإ

 نيدلا نيدلا لاخدإ ةينمألا هذه ىلع لوصحلل ةليسو أو . تارمعتسملا

 لوصحلل ىرهولا طرشلا وه اذه نأل « ة ةرمعشسأا دالبلا ىف ىحيسملا

 فالخ تٽدح م . . ةيداصتقالا ةہجولا نم ىح ةدوشنملا ةينمألا ىلع

 رلفنسك | ماقف . مالسإلا ىلإ رظنلا ةجو ىف روما ءاضعأو نب رشبملا نيب

 ىالسإلا رطحلا ىلإ راظنألا تفلو ةيرسيولا ةلجلا ىف ةلاقملا هذه بتاك

 لک نم مامهالا رع وما ىلع حرتقاو < ةيقيرفأب ةينالألا تارمعتسملا ىف

 ةهجولاو ةيريشبتلا ةبجولا كلذ ىف ءاوس « ةرضاحلا لاحلا ةبقامب هجوألا

 . « ةيسايسلا ةطاسلا ةجوو ةيركفلا

 سس )ھو س



 "ةيهأ ىفو « ريشلاو رامتسالا نيب ةقيمعلا ةلصلا نايب ف نكي اذهو

 «ةيداصتقالا ةمج ولا نم ىح» نيرمعتسملا رظن ف ةيمالسإلا ةديقعلا لتق

 راعتسال دح وألا هیواد تناک اہنآ ىيلصلا راعتسالا معز ىلا ‹ ةتحملا

 ! نيملسملا نم نوافغتس كالذ ىف هيراجمو ! ىمالسإلا ماعلا
 ي # +

 . « ٠١١١ ةنس ونكل روم » لصف ف ۹٤ ص ف ءاجو

 تاموكح ةطاس تحت اسم ۳۷ر ۱۲۸ ر۸۰۰ رغ قي ل نآلاو «

 ةفالحلا دي نم نيلسملا ةبراك أ ىلع ةيسايسلا ةطاسلا تلقناو . ةيمالسإ

 نيمسملا ددعو . ةدنالوهو ايسورو اسنرفو ارتلجما دي ىلإ ةيمالسرلا

 نيملسملا ددع قوفي لودلا هذه نم ةدحاو لك ةطاس تح نيذلا

 تحت نيذلا نيملسملا ددع نإو . ةيناثعلا ةنطادلا ءاجرأ لك ىف نيدوجوملا

 ء لوصحملا ةبيرق تابالقنا بقع ًاريثك دادزبس ةينارصنلا لودلا ةطاس

 «...ىعالسإلا (اعلاريصنت ةمہم ىق ىراصنلا كوالا ةيلوئسم دادزرت تللدىو

RR # *# 

 ! ةأر عوضوم ًاريخأو

 <« باتكلا نم ء١ ص نم اهانفطتقا ىقلا ةرقفلا انتبأ نأ قبس

 : لوقت ىقلاو
 نيملسملل مريشبت ةحيت اوأر اذإ اوطنقي الأ نيرشبملل ىقبني »

 س )ا —



 ديدشلا ليلا مها ىف ام دق نيملس(ا نأ قتقحلا نم ذإ . ةقيعض

 . «ءاسلا ريرحتو نييبروألا مواع ىلإ

 تارارق نأثب ناتيتألا نات رقفلا تدرو ۸٩۹ ۸۸ یتحفص ینو

 : ةرهاقلا رعومو ونكل رمؤم

 ( ىالسإلا ماعلا ىف ةضبن مايق رداوب ) ثداوحلا هذه لك »

 نيرشبلاو ريشبتلا رمأ ىف رظنتو « دجو مزحب لمعت نأ ةسينكلا ىلع معن

 : ةيتألا رومألا ونكل رمؤم جمانرب لمشیف كلد ىلعو . ةبانع لکب

 . ةرضاحلا ةلالا سرد : اموأ »

 . لالا ماعتلاو ني رشبلا لمت قاطن عيسوتل مما ضامنقسا : امينا »

 ابنا عفرو همزاللا تاوقلا دادعإ : املاث »

 . رمؤملا جماترب اهمضت داوم نع سيرا ةلع هترشن ام اذه »

 ةيحاتقالا بطلا ةءارق دعب نيرا ىلع ضرع دقف هسقن جمان ربلا امأ

 ‹ ةرهاقلا روم لاعأ ةاصاوم ةنحل ريراقت ةوالتو ةنحالا باخشاو

 : هدأ وم هذهو

 . تاللا ءاہہذلا نیب ىسفنلاو یعاتجالا ءاقتراإلا : ةع اسلا «

 ا
 س

 س ۷



 « ةيئاسلا لاعألا: ةيماا»

 أرملا « عيلعت » و ةملسملا ةأرما « ريرحشب » ةديدشلا ةبانعلا هذه ام

 نم ! ؟ نمو ! ؟ ةملسملا ةأرملل « ىسضنلاو ىعاجالا ءاقترالا »و ةملسلا
 « رطخ » كانه نوكي امدنع ؟! ىتمو ! ؟ ريشبتلا تارم رمو نيرشيملا

 ذاختا بواطلا نوكي امدنعو ! ىمالسإلا ملاعلا ىف ةضهن ماي نم
 ! ؟ ةضهلا هذه دض تارارق

 امميلعتو ةأرملا ريرحت ةقالع امو « هلك اذهم ةديدشلا ةبانعلا هذهام

 زامجولاو مالسإلا لعقل ذختت ىتلا تارا رقلاب « ايسفنو ًايعامجا اهنيقرتو

 ! ؟ دیدج نم ضوهلا لوا نأ لبق هيلع

 ! ؟ ءیخ هل ًامالک سیل ؟ رظنلا تقلي ًامالک اذه سيلا

 ثيخأ نم « ةملسملا ةأرملا ربرع » ةكرح تناك دقل .. معن

 مالسإلا نايك تيتفتل « تاكرح نم ىيلصلا رامعتسالا هب ماقام
 ثيب س اهدحو  ةليفك تناك دقف . روذحلا نم هعالتقا ةلواحمو

 هنع رحعت ام ‹ ةملسملا بوعشلا ف ىيدلاو ىركفلاو قلحلا لالحالا

 . . تاعمتج الك ةبقابلا لئاسولا

 « بغار لكل اهذتف ضرعت « قيرطلا ىف ةيراع ةأرملا جرن نيح
 .. ةديقعالو نيد الو مالسإ ال ذئدنع .. ناويملا ةوہش لجرلا ف ریتتو

 ىيلصلا رامعتسالا دجعو . . دوم الو بعشلا قالخأ ىف كسام الو
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 . . . زاهجإلا ةرض . . ةريخألا ةبرضلا ديدسنل ةحناسلا هتص رف

 ىف ةملسملا ةأرلا نكت مل وأ : لاوسلا كالذ سوفنلل ىءارتیو

 ىلإ امعم جاتحم ةىدوبعلاو دوجلاو طاطحالاو رخأتلاو ةلابحلا نم ةلاح

 ! ؟ (سفنو اعاتجا امتیقرتو « اممیلعتو « اهریرح »

 ةميبطب نكي مل كلذ ىلع مدقأ نح ىيلصلا رامعتسالا نكلو

 نم قبس دقو « ملسملا عمتجلا الو ةملسملا ةأرملا اصل لمعي لاحملا

 هقالخأ دافإو عمتجا اذه تیتفت ىلع نوایعي مهنأ نيرشيملا مالک

 . فعض لماوع ىلإ امايوحمو هيف ةوقلا لماوع بيوذتو

 عافترالاو هتیقرتو عمتجاب ضوهلل اهررحم مل ةأرملا «ررح » نيغ

 ىم اهدسفیل «اهررح» اعإو « هدعب نم هوارچأ معز اکو ‹ معز اک هب

 . عمتجلا ةيقب امعم دسفيو الوأ

 هلعجتو « هنقتتو داسشلا فرص املي ناك « « اپملع » نیحو
 ء ةرم ةيجولكيسو < ةرم ةبوبرت لوصأ ! « لوصأ ىلع » اباق ًاداسف

 . داسف ةرم لك ف وهو . . . ةرم ةبركفو ةيعايجاو

 فاه رادحالاىلإ دصقي ناک« «ایسفن و ًایعانحا اہم یقترا» نیحو

 .ماودلا ىلع سكت رت ..هللا ءاشام ىلإ كانه قبت ثيح « ةا وغلاو ةنتفلا ةوه

 . . دار ام لعقلاب هل ناکو
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 نم هلك . . ىسضنلاو ىعامجالا ءاقترالاو . . ىلعتلاو . . ررحتلاو

 ساسأ ىلع موقي ال هنكلو ٠ ةماسملا ةأرملل ةبسنلاب مالسإلا فادهأ

 . مالسإلا ىلع ءاضقلل يياصلا راعتسالا هدا رأ اک یدلاو یقللنا لالالا

 هقوط فام ىلعأ ىرشبلا درفال قتقحت ىتلا ةعيفرلا هسسأ ىلع موقعي اعإو

 .'یالخألا ةفاظنو عمتجلا ةف اظن ىلع ةظفاجلا عم 1 مىركتلاو ةعخرلا نم

 « مالسإللا ىف هلك ةأرملا عضو نع ىرخأ بك ىف تثدحت دقو

 ثيدلا ددصب ‹ طقف ريشأ كلو . كانه هتلقام انه ديعأ نأ ديرأ امو

 «اهربرحت» و ةأرلا ةيضق نأ ىلإ«ىمالسإلا املا ف ىيلصلا رامتسالانع

 ىالسإلا عممتجا تتفتل رامتسالا كلذ امعضو ةيعابجا ةنتف رك أ تناك

 . روخصلا باصأ دورابلا تعفي اک « هلک

 * + وم

 ىلا « ! ةيماعلا » ةيريشبتلا دومملا تناك هلك د يكلا اذه بناجمو

 ! نوقرشتسملا اهب موقي

 رك أ اوثدحأف « صالخإب » مرود نوقرشتسملا ىدأ دقلو

 . ىالسإلا ماعلا ىف اهوثدحم نأ ممقوط ىف ناك ةبركف ةنتف

 ز ةساردلا ةقيرط ةنتفلا هذه تدم دقو . هثانبأ نم « نيفقحملا »

 . « ايلعلا سرادملا » ىف ٤ < ةيوناملاو ةينادتبالا ةسردملا ىف

 «نیاس نوک نیح» لصف ةساخ ةفمبو «ديلاتلا ةكرمم» باتك ل يمفتلاب رظفا ()
 س ۷



 .جردتلاب سرادملا تالت ناكم ةعماجلا تلح نيحء الذ دعب ةعمام لا فو

 نیب مېساسدنا نم « لعفلاب ًاعقاو ناك ام بسحو « مهتک ف ءاجام

 امجوم قارشتسالا دمجلا ناك د قف « فايرألاو ندملا ف ماوعلاو ةلحلا

 اهريثي ىلا « اياضقلا » نوكردي نبذلا مهف « « نيفقملا » ىلإ

 ةيعامجاو ةيعيرشلو ةيفسلفو ةيركف نم « مالسإلا دض نوقرشقسملا
 مومسلا هذه « “ىدابم » لبق نم | ونقح دقو اپس نورٴاتيو « ةىداصتقاو

 ةراحشسالا یا رس ¢ اه نیفدېنسم اوراصو تاعماحلاو سرادملا ف

 هذه اورشني نأ كللذ دعب مملإ لكوي نأ نكمب نيذلا م مت . . اهبلإ
 ميسرادمو « مهفحسو مهتك ىف : ةيلاتلا لايجألا ىف امتاذ مومسلا

 ليج مايالا ورم ىلع ی ثیحم ‹ مہ داونو مم ویو 1 م اعماجو

 ! تاشلا الإ مالسإالا نع فرعيال « فقثم »

 تاہشلانم اریثك «مالسإلا لوح تاہش» باتک ف تشقان دقو

 نويعويشلا دعب نم ارو ىلاو « مالسإلا لوح نوقرشتسملا اقلب ىلا

 نؤيب رغلا نوقرشتسملا نكي ملام ىداصتفالا بن اجلا ىف اهبلإ | وفاضأو

 عاطقلاو ةيدرقلا ةيكلملا لئاسم ىف « لبق نم اريثك هب نونعي

 «ىسولا و «ةديقحلا تاهبشباتكلا كلذ ف شقانأ لو . لإ .. ةيلامسآرلاو

 ف نوقرشتسملا نعم ىلا تافاخسلا كلت رخآ ىلإ . . . ةوبنلا ةو

 س ۷إ



  ةصاخ باتكلا كلذ ف - ىنأل « ءاوتلاو فخسو جاحلب اهتراثإ

 تاقالع مظنیو عمتجا ف شیعی “ی عقاوک مالسإلاب الوغشم تنک

 نهذلا لغشت « ةيديقع ةيرظن » وه ثيح نمال « ضعبب ممضعب هدارفأ
 تالدا نأ  امناد - سحآ ىنألو . ةايلا لغشت امم رك أ

 نأ نم فخسأ « ةوبنلا » و « ىحولا » و « ةديقملا » ىف نيق رشتسملا

 ‹ ثویلجرک الجر نأ  الثم - ینکیو « لادحلاب دحأ امه یدصتی
 نوعدي «! ماظع» ذيمالت اندالب ىف انه هلو « نبقرشتسملا ةمنأ نم ربتعي

 مالسإالا نع هثحم ىف لوقي « نآرقلاو ىلهاجلا رعشلا نأشب هراكفألو هل
 Universal History of the World ملاعلا 2 رات ةع وس وم ف

 دبع نبا » دمت هنأل بسلا لوپ لجر لسو هيلع هللا للص ادم نا

 !!! ہللادبع سا هبسن نوفر عيال نم ىلع نوقلطببرعلا ناک د قو .. « هللا

 دم . . یصق نب ۔ ۔ ۔ ےشاه نب بلطملا دبع نب هللا دبع نب دم

 « باسنألا فرعت ا ايش فرعت ال ةئيب ىف بسنلا لوپ « هللا لوسر

 اهديلاقتو اهنملآ ىدحتي وهو « باسنألاب زامن ا ىشب زعت الو

 !!! لوپجما هبسنب املك اعاضوأو اماداعو امتدابعو
 !؟ ريبعتلاو ريكفتلا ىف ةهافت ىأو فخس ىأف

 نيقرشتسملا تاءاوتلا ىلع درلا ددصب تسلف لاح ىأ ىلعو

 . خراتلا تاوطخ طقف لجسأ انأ امإو « مالسإإلا نأثب مہالداجتو

 س ۷۷ س



 قرتغم ىلع مالسإللا » باتك نم ةيحوم اروطس انه فطتقأو

 لوقي . خورف رع ةجرتو ( دسآ دمت ) سياف داوب ويل فيلات « قرطلا
 ٥۸ - ٥۹ س یف

 نوسردي برألا ءاماع هيف ذخأ نمز ءاج دوقع ةعضب دعبو »

 مالسإلاب قلعتي امف امأ « فطعلا نم "ىب اهن ومجاويو ةيبنجألا تافاقثلا

 ىلإ لوقعم ريغ بزحت لكش ىف للتي ذخأ ىديلقتلا راقتحالا نإف
 ملاملاو ةبروأ نيب جراتلا هرفح ىذلا جيللا اذه قبو . ةيلعلا مم وحم

 ايساسأ اءزج مالسإلا راقتحا حبصأ م. رسم هقوف دوقعم رغ ىمالسإلا

 ةثيدخلا رصعألا ف نل وألا نق رشت ملا نأ عقا ولاو.ىبروألا ريك فتلا نم

 ىلا ةهوشملا ةروصلاتن ر٠ ةرمالسالادالبلا فنوامعی یراصن نب رشبما ون اک

 فقوم ف ريثأتلا نمضي ساس لع ةرب دم هنثراتو مالسإلا ملامت ن ماه ومنامصا
 ءاوتلالا اذه نأريغ ( ! نيماملا ىأ) « نيينثولا » نم نيب ور وألا

 دوف نم تررحت دق قارشتسالا مولع نأ مم « رمتسا دق ىلقسلا

 ةياهاج ةينيد ةي نم رذع هذه یارشتسالا مولعل قبب ملو ء ريشبتلا

 ةثوروم ةزرغف مالسإلا ىلع نيقرشتسملا لماحت امأ . اج وت ءیس

 لكب « ةيبيلصلا بورما امتقلخ ىت تارو ىلع موقت ةيعيبط ةصاخو

 . « نيلوألا نييبروألا لوقع ىف « لويذ نم الام

 نود هيمالسإلا ثحابمل ةايلج تامدخ نوقرشتسملا ىدأ دقو
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 صوصنلا صالختسا ىلع بيجملا هربصو « ةمظنملا مهنقيرطف . . . كاش
 رسفتو صوصنلا ميف ف ةريثك ءاطخأ ممل تناك نإو  اهررحتو

 ةيبرعلا بتكلا نوطب ىف صولا ىلع ىلاثملا مداجو - ثادحألا
 برملا الع ربصي ال ىتلاو « ماظن الو امقيلأت ىف طبار ال ىلا ةيدقلا
 نوهحتي الو « الع نوعاقلاو امتاحو ةغللا هذه باحعأ ممسفنأ

 .هةدافتسالاومرشنو هظفح مهملع نبني ىذلا مما ر یهو اہف ثحبلا ىلإ

 ثعب ف اهولذب ىلا ةمخضلا دومحلاو « ةردانلا تافصلا هذه لك

 ةكحضلا ةريثكلا ءاطخألا نم مغرلا ىلع « اهرشتو ةعدقلا صوصنلا

 ةرعلا نكلو . قلاب ممه لجست نی نبني .. لیوأتلاو مہفلا ف انایحا
 ىذلا فدملاب ةرمعلا اإ « لذب ىذلا دحملاب تسيل - كلذ عم

 وه فدملا اذه ناك له . هليبس ىف لبعو لجأ نم دحلا اذه لذب

 ؟ سوفنلا فەتروص ثيولتو مالسإلا هبوشت مأ « مالسإلا « ةمدخ »

 نيقرشتسلا ىلع رطيسي ىذلا وه « ملاعلا ريس » ناك لهو
 باعإ ىف یتا رشیملا ناك مأ « هولذب ىذلا ىنضملا دہجلا اذه ىف
 ! ؟هذغيو دحلا اذه مفدي ىذلا وه « قرشتسملا

 كيكکشنلا لوا ىذلا ثويلج رم ىف اعلا ريم وه نيأو

 ناك ىلا ةيبرعلا ةريزحلا ىف . . لسو هيلع هللا یلص هللا لوسر بسن یف
 ؟ ديلاقنلاو ةئيبلا امضرفت ةسدقم « ةضيرف » اهدنع باسنألا ظفح

 س — ۷٤



 « مالسإلا » هباتك ىف لوقي ىذلا موابينورج ف وه نيأو

 رومأ ىأ . . ندا مدن نأ مالسإلا رظن ىف هنم ابواطم ناک ړعلا نإ

 تاذلاب مالسإلا نأ باتكلا سفن ىف ررقي نح ف (1) ةرخألا
 ءان دلا نع ندا هيف لصقنپ ال ٤ دحأو نأ ف یورخآ یوین د ماظن

 ! ةميرشلا نع عمتجما الو

 لوقي ثيح « ةيبرعلا ةلودلا » هباتك ف نزولف ف وه نيأو

 لاق ولو ) اباصتغا نيماسملا نم ةفاللا ابصتغا رعو ركب ابأ نإ
 هنكلو ! لقألا ىلع رظن ةجو كانه تناكل همجو هللا مرک “ىلع نم

 دوهبلا نداه لسو هيلع هللا ىلص ادم نإو ( ! نيماسملا نم لوقي

 مدرطو <« مهلع « بلقنا » ىوق اهف « ةوقلا فيعض وهو مقلاحو
 دولا نأ نم خيراتلا هسي ام رك ذي الو !! ةيموقلا نم عفادب

 براحلا هلعقي ام لك اولعفو « نيملسملا مم مدع اوضقن نيذلا م

 ءةنيدملا ف نيقفانملا عم مالا « ةكم ىف مهيلع نكر شملا بیل ات نم

 . نيلسملا نم ةأسا ىلع نناثلا ءادتعالا ًاربخأو . . فيجارألا رشنو

 « مالسإلا ىف ةعيرشلاو ةديقعلا » هباتك ف رهبستدلوج ىف وه نيأو
 راكفألا فال » دیدج ءیشڈ هيف سل مالسرللا نإ هيف لوقب ىذلا

 « ةياماللابو هروعشو هسح قوف وه اع ناسنإإلا ةقالعب لصتي امف الو

 قيقدلا ىمقنلاهماظنو « ةيتسنيللا ءارالاو راكفألاب خبطصم هومن ىف وه ذإ
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 ةيسايسلا تايرظنلاب رثأتم ىسايسلا هماظنو «ىنامورلا نون اقلا نم دمتسم
 ! ! ! ةديدمل اةن وطالفألاو ةيدنملا ءارألا تارايت لث هفوصتو ةيسرافلا

 تاغللا » : هباتک ف ت ویلیج سم ذیمات «نبأر نیپاق » ف وه ناو

 ىوتحا دق نآرفلا نإ هيف لوقي ىذلا « برعلادالب ىبرغ ىف ةعدقلا

 اوحص دق لايجألا رم ىلع نيملسملا نإو ( ! ! ) ةبوحنوةيوغا ءاطخأىلع
 ! مویلا یتح ایقاب اہضعب لازام نکلواہنم ًارشک

 ٠ رع الو لع الو لقع همرتح ال ىذلا وغللا اذه را ىلإ

 نوبجعم ىمالسإلا قرشلا ىف نيقرشتسمالف هلك تللذ عمو

 ! ذیمالتو . . نورك

 کشي ال نم « ميسقن أ نيماسملا ضعي نأ دح ىلإ ةدتفلا لصتو

 ممل مجارم امنواعجيف مماباتك ف نوعدخم « مرتامخ ىف ناسنإلا
 ف لب ؛ صوصنلا رر ف الو « ةيحمراتلا ثداوملا نع ثحبلا ىف ال

 عراتلا ثادحأ ربسفت فو « ىمالسإلا روصتلا لصأ نع ثحببلا

 فدملا نأ ىلإ ةنطف نود . . لوألا رصعلا تايصخش ىح « ةيمالسإلا

 هذه سیبلت ناک  ایفخ مآ ارھاظ ناک أ ءاوس قتارشتسالل لوألا

 تايصخشلا فكيكشتلاو « ىمالسإلار وصتلا ف شبفلا ءاقلإو « ةديقعلا

 . نيدلا اذه اوسسأ نيذلا ماركا لاجرلا عفاود فو <« ةودقلا عضوم
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 « نيمسملا » ءالؤه دنع دحلا اذه ىلإ لص ةنتفلا تناك اذإف

 نوفرعي ال نيذلا نيفقملا « عاعر » دنع ىه فيكف . . ةفاقو ًاريمت

 دنع ىه فيكو « نوقرشتسملا ءالؤه مم هلوقي ام الإ مالسإلا نع

 اذه قرشتو ممسوفن حتف# نيدلا « نيدلا اذه نم نيخلسنملا نيللحعأا

 رکيو ماپفألا ححصي مالك لکن م ضبقنت ام رڊقب ‹ هبوشتلاو نعطلا
 هدحو هللا ركذ اذإو » ! ؟ نوماسملا امفرعو هللا امه زنا ج قئاقلا

 هود نم نيذلا رك د اذإو « ةرخآلاب نونمؤي ال نيذلا بواق تزأمثا

 . “¢ نورشيتسي مه اذإ

 مظنلا ديكلا نم ا نيقرشتسملا دج ناک د . معن

 . نيدلا اذه
 . . . تیبخ دہج وهو

 م ديقع ىف نيسم ةححرصلا ةمجابملا نأ ةكرعلا ءدن نم اوماعت دقف

 دوصرملا ديكسلا ىلإ ممظاقيإو مرعاشم زارفتسا ىوس ةحينت امه سيل

 ! نيدلاب كسم كلذ مديزبف « مه

 لسملا ىف سلا سد وه .. ثبخأ قيرط ىلإ !وأ كلذل

 ةداشرلاو ‹ هلوسرو مالسإلا ديجمتب نوأدبي مہف . . . نولوقي اک
 نأمطا اذإف .. . نيدلا اذه الع لمتشب ىقلا ةيلاملا ةجلا لئاضفلا

 . [ ]١ ٤ صزلا ةروس ()

 س ۷۷ تس
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 هابتالا حالس ىقلأو « ءوسلا هل رمضي ال قيدص وج یف هنآ ىلإ سما

 طسو یف  عضوتو « لفاخوهو ملا هل سدي تكللانف . . . ةظقيلاو

 ىلإ ةباملا ف لصت تلا « تاوشتلاو تازمفلا تلت - ديحقلا

 لخاد ىف ةيفخ تاشلا وعو ‹ مہتديقع قئاقح ىف سانلا كيكشن

 ! نهذلا ضو ىف ةينالع وأ سنا

 ىر وهو كشر ىذلا اذ نف . . ةرك الا ةعدحلا ىه هذهو

 ىذلا اذ نم هلک دملا اذه هل لیکی مالسولاب نمؤی ال ایحیسم ابتاک

 نعاطلا هذه نأ ىفو « هلوقي فرح لک قدص یف كلذ دس كثب

 ىعألا يلستلا هتريصب نع اميفخحب ناك امنإو « نيدلا ىف ةقيقح ةدوجوم

 نع هل فشكيل « هبزبلا املا » تالذ هل هلا ضيق نح ‹ ثوروملا

 ىذلا « ملا » ءوض ىفو . . رونلا حضو ىف قئاقملا هيريو « ليطابألا

 ! ! ؟ ليم الو زبحتي الل

 رظتنت فیک هل تلقو . . هتلفغو هتوفغ نم مدحأ تززه اذاف

 هنم ذختت فیکو 1۹ مالسإلا مآ ف یتحلا كلل لوقپ نآ لسم ریغ نم
 لاق ؟ نيدلا اذ نمؤيال وهو كنيد رمأ ىف ةفرعلا ردصم

 .. مالسإلاب نمؤيال هنإ اقح سروهىملا ةلفغ ىف لاب ام وهو « هناسلب

 ! ! ! نیدلاب هل ةقالع ال ًارح « ًايملع » اتم ثحبب هنکلو

 ةراصلا ةينأتسملا ثحبلا ةقيرط نيقرشتسملا نع ذخأن نأ ليحو
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 م یلع كلذ دعب مہنم ردقآ نحو « امشاوحو بتكلا نوطب ىف ةبقنملا

 تايصخشلا ع وقتو < انزوو ثداوحلا ريسضتو « امليوأاتو صوصنلا

 !؟ .. مهعندلا «قتاقح» ذخأن نأ امأ . . حيحبصلا اہناکم یف ابعضوو

 | نيلاسملاب تيت ىتلا ةيبيلصلا ةفلا امنإ الا
% % ¥ 

 ! نيقرشتسلا بثك نم تأرق ام ثبخأ هدُعأ باتك ن ألا یعامأو

 ديلإ ترشأ ىذلا « رصاعملا خيراتلا ف مالسإلا » باتك وه كاذ

 . باتكلا اذه لوصف ىف ةع نم رك أ

 ديرب ام سد مث . . ديجملا ةقيرط . . امثاذ ةقيرطلا ىلع ريسي هنإ

 . ديحملا !ذه لظ ىف راكفألا نم

 روصتت ال قئاقحم تال "رقي هنأ هيف دنازلا ثيملا رصنع نكلو

 . لاوحألا نم لاحم اهب كل رقي نأ نك ايحيسم ايبرغ ابتا نأ

 ىلا ةلماكلا ةيملعلا ةهازلاو « ةقلطلا « ةةللا » وج كيطعيل كللذو

 ! ليرات الو كش ىأ لتنال

 محیط ال ابروأ نأب كلل رقي - لبق نم انتي اک ومف

 مالسإلا نأ امترك اذ نم جرخت نأ الو « ةيبيلصلا بورا ىسنت نأ

 . نورق ةعضب اهراد رقع ف اهددہم لظ

 ةينويمصلا فص ىق فقو برغلا نأب ١١١ ص ىف رقي وهو
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 .مالسإلاو ةيحيسملا نيب ةيدقلا ةوادعلا تالتب ًارثأتم « نيسم ا برملا دض

 : هتحاسا لک هجو برغلا نأ ۱۱۳ ٠۰۲ تاحفص یف رقیو

 ماعلا ىلإ لإ . . . ةيداصتقالاو ةيعاتجالاو ةبركسفلاو ةيماعلاو ةيبرحلا

 . عونجناو ةلآضلاب هراعشإو هربقحتو هلالذإ ضرغب ىمالسإلا

 نيب ةنراقم ىف « اهناذ ةيحيسملا ةديقعلاب صاخب امف - رقي لب

 لوألا لصفلا ىف « ةيحيسملا ةيحضقلاو ةيمالسإلا « ةيحضللا »

 ءازإ ةبيلسلا نم انول ةيحيسملا ةديقعلا ف نأب رقي - باتكلا نم

 یسضي اميبف . هتيحضت ىف ىح یباجمإ مالسإلا ايب < خراتلا ثادحأ

 هلتقتو هسودت قح ةفرحنملا خراتلا ةلجت هجو ف هفوقوب ‹« هسفنب یحیسم(ا

 لواحم نأ نود « "ىح وهو فرحنا ريسلا امه حمسي مل هنأ هبسحو

 هسح فو هسفنب ىحضي لسملا نإف < امهاجتا رييغت وأ ةلحجعلا حيحصت

 . حيحصلا امهاجتا ىف مامألا ىلإ خيراتلا ةلجت عقدتس ةيحضقلا هذه نأ

 !؟هزأو تالذ نمأريخ كل لوقي نأ یسیسمیرغلجرنم دیر اذام

 !؟ لوق امم یش یف كلذ دعب كشت لہف

 لصفلا ىف كال لوقي نيح هتين نسحو هصالخإ یف الثم كشت له
 ( مههناوإ) ىنيد ريغ ساسأ ىلع الود تماقأ یتلا ایکر نإ عبارلا

 ترف طقف یه اإ و ا اممالسإ نع جرخم ةماسم ظملا لاو یہ

 عيتجاو نيدلا نيبو ةلودلاو نيدلا نيب لصفي « اديدج اريسفت مالسإلا
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 . . عيرشتلاو ندلا نيبو داصتقالاو نبدا نيبو ديلاقتلاو نبدلا نيبو

 ! ! ةايلا عقاوو نيدلا نيبو

 یب ىذلا للعألا لئلا یه هذه ایکر نإ كل لوقب نیحو

 قتلا « ةوقلا » ىلع اواصحيل « هوذتحم نأ ضرألا دالب لك ىف نيماسا

 !؟ نأثلا ةعفرو .. مدقتلاو .ةراضحلاو .. ملا ىلعو « ايكر امياع تلصح

 دېشیو « هجو ف خرصی امیج سانلا هنری ینلا ایکر عقاو نأ ىلع )
 ف اہلإ تہتتا ىتلا ىضوفلاو ‹ ةلنلاو رقفلاو فعضلا ةاسأع

 . ( ثيدحملا رصعلا

 انأل ةلشاف ةلود ناتسك اب نإ سماحلا لصفلا ىف كل لوقب نيحو

 نآ نيماسلل ىنبني ال ىس لثم امنو « نيدلا ساس ىلع امماظن تماقأ

 ٣۲۲ص لصفلا سفن نمرخآ ناکمیف -ۍسنی هسفن وهنأ مم) ۱۴ هوذتحم

 حملا ىلوت ىذلا بزحلا نأ وه ناتسك اب ف لشفلا ببس نإ لوقيف

 ءمالسرلاب ةيقيقح ةفرعم الو <« ةيمالسإ حور ىلع ًاسسؤم نكي ل امنأشن دنع

 هنضتحاو هابر دق دنملا ف ىاطيربلا رامتسالا ناك ى ذلا برملا وه اإ و

 ( !! هيلإ هبرقو هبردو

 نارودو ليوط فل دعب باتكلا ةياہب ف كل لوقي نيح وأ

 نأ - ثيدحلا املا ف اوشيمي کل - مویلا نیماسملا ىلع نإ : یهر

 نكمل مالسإلا نأ ىهو « مهتديقع ىف ةيسيئرلا ةركَفلا نع اولزانتب

 س ۸



 (! ةديقع)نیلسم اوشيعي نأ اهم اولدبتسيو . ملسم عمت ف الإ موقي نأ

 لاعأل ىلوألا ةياغلا ىهو ) 1! ! مالسإلا سس ىلع موقي ال عمتجم ىف

 قتلا ةياغلا ىه ىهو . . ريشبتلا لاجرا ىلوألا ةباغلا ىه اك قارشتسالا
 . (! نورمعتسملاو راعتسالا اهملإ فدم

 ! !؟ زیزعلا "یراقلا اہم هصالخإ ف كش كدنع له
 ېب ډې ډچ

 .. ثيدللآءرصم فمالسإلا ىلإ تہجو ىلا ةيبياصلا برملا ىه كات
 ۓراتلا یف مالسإلا » باتک یف ٹیم لوتاک د رفلو لاق دقو

 مالسإلاو ةيحيسملا نيب ىيلصلا ءادعلا خيرات ضرعتسا نأ دعي « رصاعلا

 : ۱۱۱ ص یف

 نم هلعشنل عارصلا نم ليوطلا خيراتلا اذه انه ديعتسن ال نحو »

 طقف لوقنل امنإو <« ةروص ةيأب تاراملا رربنل وأ « لامل ا ةعيبطب ديدج

 یفارتلا ىلع نوامعي وأ نوجرب نل عيرسلا حاحنلا عفوت نأ زوج ال هبإ

 . « (نيتلتكسلا نيب ) مافتلاو

 خراتلا اذه اندرس اه . . هترابع نم لوألا ءزملاريعتسن انه نحو

 ىنأ نبأ نم طقف فرعنل امإو < سوفنلا ىف ةيبيلصلا داقحألا ريثنل هلك

 .عارصلا اذهنم برغلا الإ لصو ىلا مناتتلاو ..لئاسولایآبو مالسإلا
 ىلا « | ةماسملا » لايجألا تالت ىه برملا تالت ةجينن تناك دقل

— AY — 



 امدؤي ثادابعلا نم ةعومت هنأ الإو « هما الإ مالسإللا نم فرعت ال

 . « مالسإ » نم هيلع ام لکی دآ دق نوکیف ناسإلا

 . . تاشلا الإ مالسإلا نم فرعتال .. وأ

 ىلصأ تمدام لسم انأ : لوقي ىذلا « لسلا » كلذ اهتجينت ناكو

 یداصتقا ماظنو یدیلاقتو یراکفا ذخآ نأ "یلعال نکو .. موصأو

 ماظن ىأ وأ ةملسم ريغ ضرألا ىلع ةركف ةيأ نم ىممتج ماظنو

 . لسم ريغ

 . . ةنسح ىين تمادام ةماسم انأ : لوقت ىلا « ةهلسملا » كالتو

 ن“وك أو ؛ ءاشأ (ک نابشلا طلاخأو « ءاشأ اکسل نأ “عال نكتو

 . ءاشأ ام تاقالعلا نم معم

 < ةينالع اميد نم ناخلسني ناذللا ةماسملاو لمل كلذو اذه فوفو

 .... دوجو رخأتو ةيعجر هنأ نانلعيو

 لمعت ىلا ىه اهدحو ةيبيلصلا برملا نكت لف هلک كلذ عمو

 لكب اهنم سانلا لس ىلع لمسلاو « امم وشتو ةيمالسإللا ةديقعلا تيعفتل

 - امقيرط نع ناك نإو - اناج ىلإ لمعت تناك امنإو . ةنكم ةليسو

 . اساس نم امتجتو « اهروذج نم ةديقعلا ملثقت « ىرخأ تارايت

 ي امعإو .. هدحو ىالسإلا املا لخاد یف لمعت ال تارایت

 ! ةيلاع تارايت

— ۳ 



 ہت اع تارات
> 

 « مالسإلا ف رثؤت تذخأو ةيلاعلا تارايتلا هذه تءاج نيح

 كلم ال « اہتا ریثأتل ًاحوتفم « لبق نم ام ًاوزغم یالسإلا اعلا ناک

 . دومصلا اللو ةمواقملا

 دض لمعت لب « هدحو مالسإلا دض لمعت ال تارايتلا هذهو

 ثءاج امنكلو . . ةديقحلا هذه تناك بأ ابتاذ ةينيدلا « ةديقملا »

 تءاجو . كانه املك لاوحألل ةيقطنمو ةيعييط ةحينت ايروأ ىف

 . ةتجافم ال . . ةيحردت

 نم ةعبان ريغ . . ةبيرغ تارايت ىف ىالسإلا اعا ةبسنااب امأ

 الع ةمحقم انإ . . ماجسنا ىأ اعم ةمجسنم الو ؛ فورظلا وأ ةئبيلا

 . یمیبط ریغو یقطنم روغ ًاماحقإ

 كساتمو . . ناك ج٣ ًابوقو . . ارح یمالسإلا لالا ناک ولو

 لزازت نأ ًاريثك هيف كوكتملا نم ناك دقف . . ناكر ألاو دعاوقلا

 . هيهاغم ف ًايساسأ ارب يغت ريغت وأ « هناینب نم ايش تارایتلا هذه

 . لاملا ةعيبطب رثأتلانم اعون اہم ترثأت نإو
 فيض رهوامأ .. الغأو رامتسالا دويقب فوتكم وهو أم

 س کو س



 موسلاو ‹« لبق نم هيف ةنماكلا فعضلا لماوع نم « ىوقلا نهاو

 ققلت تارايتلا هذه ىقلتي نأ نم دب نكي لف . . دعب نم ابعرجت ىتلا
 . دومصلا الو ةمواملا كالع ال ىذلا « نوهوملا زجاملا

 وحلا اذه ىلع - نكي م ابرو هيمست اك « روطتلا » اذهو

 « ىمتح هنأ كانه مهبلإ ليخ امنإو . كانه موقلا هوتي اكس ۾ ًايمتح »

 . ميفورظو مملاوحأل ةيقطنمو ةيعيبط ةحيتن ءاج س اناق اج  هنأل

 فورظلا کسات یف یتحو « ابروأ ف تح ايمتح نکي لف كللذ عمو

 تارايتلا كالت اہہ دصت یر يقو ىرخأ لثم نمؤت نأ ابروأ ت ءاشول

 . نايرسلا نع امفقوتو

 ريال للا نإ » : كانه ةيمتحلا تناكف . . شت )ل ابروأ نكلو

 . « مپسقأب ام اوریغی ینح موق ام

 - وحللا اذه ىلع - روطنلا اذه نكي للف لاح ىأ ىلعو

 . صوصحلا هجو ىلع مالسإلل ةبسنلاو . . ضرألا ميج ةبلاب ًايمتح

 الك ايندلا اف مالسإلا هجاوي خيراتلا ىف ةرص لوأ هذه تسيلو

 هميقو ةصانلا هميهافم « هقيرط وه ذختيف « فلات امو دقتعت ام رين

 ايندلا هذه ىف رؤي . . مئ ‹ اهداقتعاو ابفلإ اين دلل اكر ات « هئدابمو

 )١( دعرألا ةروس [111]

 س )۸0



 ىلإ اپج ويو « جوع ا اپقيرط نع اپفرصيف « هئدايمو هميقو هميهاقع

 . حيحصلا ليبسلا

 . . امماكحو ام رطابأو اكوام سدقت اہلک ایندلاو مالسإلا ءاج

 مالسإلا ىلع «امتح» ىسايسلا موغا اذه ناک لېف .. هللا نودنم اهدبعتو

 : اولوقي نأ ماكحلا لعيل مالسإلا ءاج مأ ؟ هب نيدت اهلك ایندلا نل
 ةعاط الف هلوسرو هللا تيصع نإف « کیف للا تطأ ام اوعیطأو اوعمسا »

 « ینوموقف تأسأ نِإو « ینونیعاف تنسحأ نإ » : !ولوقیوآ « کیلع یل

 هوبلاطيو مملاعأ ىلع ةبيقر هللا ىدهم ةىدتملا ةمّألا نم اوامحيف
 !؟ مهملع ةاقراا

 اذه ناك لف .. ضرألا الع ىقتلحملا داسفلاو مالسإلا ءاجو

 ممتجلا ىلع ةيمتح ةوق اذ ( ! ًاروطتم ناك هلمل ىلا ) ىتلحلا موغا
 مأ ؟ اهنع مقترا ىلا ةيناويلا ىلإ هب طبهمو هقالخأ دسفت ىعالسإلا

 فرع عمت فظنأ  داسف نم هباصأ ام لك مغر  عمتجلا اذه لظ
 ىدم هداسضإل « نودهاجم » نورشيملاو نورمعتسملا ءاج یتح ‹غیراتلا

 !؟ نام زا نم نین رق

 لك أي ىوقلا : ةك املا ىه بافلا ةعيرشو مالسإلا ءاجو
 « تعفترا » ىذا ) طباملا ىناسنإالا موقملا اذه ناك لف .. فيعضلا

 ءاج مأ . . مالسإلا ىلع ةيمح ةوق اذ ( ! ةثيدحلا اضم ىف ابدوأ هيثإ

 س ٩



 <« عمتجا ىف نيرداقلا ريغو نيرداقلا نيب نواعتلا أديم ررقر مالسإلا

 ! ؟ ماع فلا نس رنک أ هقبطي لظیو

 اجالا هن ايك ناسنإإلا ىشاي نيح الإ ةيمتح تسيل تاروطتلا نإ

 ىلإ لالا ةعيبطب ثادحألا هدوقت ذئدنعف . ثادحألل هسفن كرتيو

 ةمواقم الو اليدعت دم ال تمادام < رايتلا اہ یہ ثیح

 ٠ ناسنإالا بناج نم

 مواقي نأ نم فعضأ ناسنإلا نوكکب نيح كلذك ةيمتح مو

 ىيلصلا رامتسالا هكح نأ دعب ىمالسإلا لالا ناك كلذكو . . رايتلا

 . ناکم لک یف
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 یالسإلا اعلا ىلإ كش الب ىياصلا رامتسالا ىحوأ دقو

 ةيقبلا نحال ىتح . كلذكر بخو الوأ ىمتح روطتلا اذه نأ « ديعتسملا

 ىوقي ذخأو . سدملا دسفملا رايتلا ةمواقم ىلإ ةديقع نم هيف ةيقابلا

 روطتلا اذه ةمواقم لك نأ ناهذألا ىف ثبب نأب « ثيبللا ءاعإللا اذه

 دومجو « اب فصتي نأ ناسنإلل ىضبني ال ةيمجر ىم رّيلنا ىلاملا
 . هراأأ لك نم صلختلاو هنع عالقإلا ىنبني « رخأتو طاطحاو

 دوججا ةمهت هسفنب قصليو « ردحنملا اذه ىف هسقنب جز ىذلا اذ نف

 « رايتلا عم » ناسنإللا ريسي نأ لثمألاو لسألا سيل وأ ! ؟ طاطحالاو

— A 



 نم وحنيو « ةعفرلاو مدقتلاو فرا ةعمس « ! هةتا » ةعمسلا عرمضيف

 ! ؟ دوججاو ةيعجرلا ةمهم
 ! تاونس لبق . . ءیطاشلا ىلع ثدح رظنم تالذ ییرک ذی

 ىعيبطلا ىنألا ءايح . . ءايح نم ةليأض ةيقب اهب ( ناك ) ةاف
 ! ءىطاشلا ىلع هب ريستو « هويالا » ست اأ ولو . . ىرطفلا

 ةيقبلا هذم تسلج « ةروص روصملا امه طقتليل لامرلا ىلع تسلج

 الجر نيب ام حقي روصملا ماقف . . نياجرلا ةمومضم ءايخلا نم ةليئضلا

 -- ليثض ءايح ف س تحار امکلو « ! ةيمدقت » ةروص اه طقتليل

 هحالف تنا هوه ! لا » ىعم تاذ ةحہاب اه لاق دنع . هيلع یأثت

 . «|؟ هإالاو

 سفن نم تشالت دق ءايملا نم ةليثضلا ةيقبلا تناك لاحملا فو
 « ! ةقالط »ىف نيلج رلا ةجرفنمتسلجو .. ًاعيج اهدسجو ءامجوو ةاتفلا

 !! لیمج ییدقت « زو » یف |مسفن لحست

 : نيفعضعسملا نيماسملا عم ىيلصلا رامتسالا لاح ناك اذكهو

 لحمو ةمواقملا ىثالتتف « ! ؟ اذام مآ . . ؟ نويعجر مآ له »
 ! مالستسالا العم

 «! ىىتحلا » امقيرط ىف ةيبروألا « ةيفدملا » ترس كلذكو

 ! ريدتلاو ةدارإلاو لقعلا بواسملا ىعالسوللا اعلا دالب ف

— AA ~ 



 نم رک یف اریخ ایٰلاع اروطت < الم « عينصتلا » ناك دقو

 سالسا اعلا باب جلي نأ ىيلصلا راعتسالا هل حم“ لف . هبا وج

 دالبلاب ظفتحاو ٭ ےسحو ةۃدش لکب هعنم مأ ؟ هئاجرأ ىف رقتسیو

 مدخيل ىداصتقالاو ىعانصلا رخأتلا نم ةعيرذ ةلاح ىق ةيمالسإلا
 ؟ ةصانا هضا رغأ

 مساب ىيدلاو تاللا داسفلل هيعارصم ىلع بابلا حف امنإو

 ةيمالسإلا ةمألا قالخأ لح ف هضارغأ مدع كلذ نأل « روطتلا

 ‹ حالفلاو ةوقلا لئاسو لك ت قولا تاذ ىف امنع عنمو « اهنوق تيعقتو

 . راشتتالا « ىمتح » ایلاع ًاروطت تناک و لو

 ةهاتلا اياضقلا نم ريثكلا حضوي هلل « دحاو لثم اذهو

 « ةيمتحلا » فو « روطتلا » ىف نوركقب هو نيماسملا ناهذا یف

 . راعتسالا ليلاضأ نم كلذ هبشأ امو

 رامتسالا حتف ىلا « ةيلاعلا تارايتلا » هذه ام فرعن نأ قب

 ‹اپمطحو اهتمواقم لئاسو عنمو <« اه ابقتسال ىمالسإلا ماعلا باوبأ

 . . . طاطحمالاو رخأتلاو دوجلاو ةيمجرإا عاب اهم رقنو
+ # %* 

 . روطس ةعضب ىف « روطتلا » نم نين رق صيخلت لرسلا نم سيل

 حم ةلوج » لصف ىف « ديلاقتلا ةكرعم » باتک یب تنیب دقو

— 4 



 ةبادبو رشع عساتلا نرقلا ىف ابروأ ىف رومألا تراس فيك « خراتلا

 ديلاقت تاذ ةنيدتم بوعش نم ابروأ تلقتنا فيكو . نيرشملا نرقلا
 اذه ةجرد تناك ايأو « نيدلا اذه ناك بأ - نيدلا ىلع ةينبم

 قالخأ الو امه ةديقعال ممأ ىلإ - ديلاقتلا كلت ةناتمو نيدتلا

 ةقراغ ‹ ديق لكن م ةماقنم « دحلم ىدام وج ىف شيت . . ديلاقتالو
 . ظيلفلا ىناویملا عاحملا یف

 دقف . . روطتلا تالذ ف ًازراب طخ لثم نوراد نإ كانه تلقو

 « « عاونألا لصأ » هباتكر شن ۱۸١۹ ةنس ىو ۱۸۰۹ ةنس نوراد دلو

 . « ناسنإللا لصأ » باتک رشن ۱۸۷۱ ةنس ینو

 . سائلا دئاقع ف ةفينع ةلزاز ذثموي تثدحو

 . زيمتم ناك ناسنإلا نأ نيدلا نم دمتسملا مومغملا ناك دقت

 . ناوی راس نع هزم حور هل ناک

 .. ةيركفو ةينردو ةيونعمو ةيحور مق ةقيقملا هذه ىلع تبتر دقو
 . ناويحلا لاع یف دجوت ال

 تناک دقف « قلا ہذہب كانه سانلا كسم ةجرد نع رظنلا ضغبو

 طہضت . . نطابلا سحلا ىف ولو ةدوجوم . . لاح ىأ ىلع « ةدوجوم »

 . ناسنإلا ف نماكلا ناويلا قالطنا نم اليلق

 !ةدابز الو .. روطشم ناويح ناسنإلا نأ نلعي ءاج نوراد نكلو

 س ۹۰ س



 ىف ايلع ةوق لخدتت و هحور نم هيف هللا خفنی م . . تحب ناویح

 ىوس ناويملا ىلع ديزيال « ىناويحلا روطتلا ةيامم وه اعإ .. هنيوك
 ! نينسلا نم نييالم ف ”ىطبلا هروطت ءائثأ ىف هبستك | ام

 : ناسنإلا مآ ىف دیدش عارص ةسينكلا نيبو نوراد نيب ماقو

 . فيرخشلاو لہجلاب امري وهو « رفكلاو دالإلاب هيمرب یه

 اهلع "رع دقف . ةسينكللا فص ىف ألا لوأ ف ريهاجلا تفقوو
 «یناریح یدام لصأللإ هدرب « هتروص هوشیو ناسنإلا نوراد رقحم نأ
 . تانئاكلا ىف ميفرلا هناكم هبلسو « هنع ةيولعلا ةخفتلا ينو

 ! ةسينك دض نوراد تديأف تداع اكکلو

 ىعم نم تلوح دق ىطسولا روصعلا ف ةسينكلا تناك دل
 ىويند ناطاس ىلإ « ةيحيسملا ةعيبط اہم ىحوت ىلا ةيناحورلاو ةحرإا

 تاواتإ : تاواتإلا نم اناولأ سانلا ىلع ضرفت تحارو . لذم رهاق

 لمعلاو روشملاو ةةهر(ا بثارضلا مملعضرقت .ةركفو ةيحورو ةيلام

 ءنيدلا لاجرا لذملا عوضا مهماع ضرفتو « ةسينكلا ضرأ ىف ىناج ا

 دحام وف الاخ نم « ءاملا ةلك امقصوب ةنيعم اراكفأ مهماع ضرفتو

 . . نيدلا ىلع جراخو

 نم ماقتالل ةحناس ةصرف ةروقحلا ةتوبكملا ريهاجلا تدجو كلذل

— ۹1 



 نوراد نورصاني اوماقو « مهلع ةسينكللا هضرفت تناك ىذلا لالذإلا

 ! « ناسنإالل » هریقحت مغر

 طح دنع — ةساجلاو بضغلا ةروف ىف - ألا فقي و

 اعإو .. هتسادق نكت امهم « ايرشب » انايك امفصوم « امماذ ةسينكلا

 .. هیناعم لکن م جورلتاو هتاذ نیدلا مطحتب ألا یہا

 « ةدحلم ةينلو ةيدام . . ةصلاخ ةينامور ذئذنم ابروأ تدتراو

 الو .. ساوحلا هكردت ىذلا عقاولاو ةسوسحلا ةدالا ريغب نمؤت ال

 ! ببرقلا ىدا عقنلل الإ بیحتسا

 . ةايلا هوجو نم هجو لك لمشت ةيداملا ةجوملا تالت تحاسناو

 . ديلاقتلاو . . قالخألاو . . نيدلاو . . ةسايسلاو . . داصتقالا
 . ضعبب مهضعإ سائلا تاقالعو

 . ىرشبلا كواسلل ىسنجلا ريسفتلاو . خيراقلل ىدالا ريسفتلا رمظو

 .  ناسنالل ینیورادلا موپفمال دادتما اهالکو

 خيرات : ايدام اريسفت املك ةايحلا رسفي خيرات ىداملا ريسفتلا
 فيكکت ىلا یم ةيدالا ىوقلا . ماعطلا نع ثحبلا خيرات وه ةبرشبلا

 رعاشملاو راكفألا . اهدئاقعو اهراكفأ امه ىشنتو ةيرشبلا ةايح

 م سرت وأ سانلا كرحت ىلا ىه تسيلو ء ةيتاذ اهق تسيل دئاقملاو
 «ليطابآو قاق »و «خيراتلا عم ةلوج» : ىلمف « ديلاقتلا ةكرعم » باتك رظاأ ()
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 « روطللل » ةقحال ىم اعإو . ةايحلا عقاو ىف ىلمعلا مہک و لس

 . هب ةطبت عو « ىدالاو یداصتقالا

 اما وأ . قالخألا ايما وأ . نيدلا اما ةتب اث ےق كابه تسل

 . قالطإالا ىلع تب اث ءىش ال . . دیلاقتلا

 بسانت ال یلاو . هبسانت ىلا همیقو همیهافم هل رصع لک امن
 . روصعلا نم هريغ

 یعاطقإلا رصعلا ےهافم نم تناك دیلاقتلاو قالخألاو نيدلا

 . ديلاقت الو قالخأ الو هل نيد الف ىعانصلا رصعلا امأ . هلامزاتسم نمو

 ءىشني . هيلع رطيسا ىلا ةلالاك قلطنم رصع ! ررحتم رصع هنإ

 هده نيب نم نيدلا سيلو . ةديدج « اقالخأ » و ةديدج ےداغم

 , قوطلا نع تبش دق ةعانصلاو ماعلا رصع ىف ةيرشبلا نل ء يهافل

 عقاولا ىف شيت اإ . هتافارخو نيدلا ريطاسأ ىلإ ةجاح ىف دعت ل

 راكفألا لكو . . نيدلاو . ساوحلا هكردب ىذلا عقاولا . سومما

 عم بسانتت دعت ل امكردت نأ ساوحلل نك ال ىلا « ةيقيزفاتيملا »

 دئابلا رصملا تافل نم اإ . . اهروطتو ةرشبلا « وم »

 ! دوعت نأ نكع ال ىلا

 رشبلا هب موقي طاشن لك درب ىرشبلا كواسلا ىسنجلا ريسفتلاو
 .. سلا ىلإ
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 . ةيسنج ةذلب زربشيو لوبتبو . ةيسنج ةذلب مضرب لفطلا

 اذإف . ىسج ليم همأ وح رعشيو . ةيسنج ةزلب هماهإ صممو

 ببدوأ ةدقع تتبن ىسنجلا قشعلا اذه نود الئاح « دلاولا » فقو

 ازت تبكلا اذه نمو . همأ وح ةيسنجلا لفطلا رعاشم تبكتت ىلا

 عفادلا نكلو . ريمضلاو ديلاقتلاو قالخألاو ندلا ًاشني . . « ےقلا »

 اذه نإ م ! ءالؤه لك ءارو كرحلا قيقحلا عفادلا وه لظي ىسضجلا

 ةيسفن ةيلمع وه « ديلاقتلاو قالخألاو ندلا ءىشني ىذلا « تبكلا »

 لماشنلا ددبتو « دقعلاو « ةيبصعلاو ةيسفنلا تابا رطضالا امنع ًاشنت ةراض

 اذه عفر لرألاو . . لئاط الب ةيلخادلا ةيسفنلا تاعارصلا ىف ىرشبلا

 ! دويق الب ةيرشبلا قلطنتل تبكلا
 1 اروا یف ثيدحلا « روطتلا » ىرس نيموفلا نيده نمو

 ٹح یاویح ساسا لع یرس

 اروطتم اناويح نوراد هرسف اک « ناسنإلا » ناك دقف مرج الو

 ناسنإللا اذهم ةقتاللا ىه ةيناويحلا ةيداملا يحاغملا هذهو . . ةدايز الو

 . خیراتلا ف نوراد هقطأ ىذلا ‹ یناویملا

 . . طباض الب اهردحنم یف اپروآ تردحاو

 "ىحنم لك ىف ةيقالحألاو ةينيدلاو ةيحورلا قلا مطحت تردحا
 . ةايلا یحانم نم
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 . . ناويملا عاتم یهو « ةدالا ىه اہلک ةايحلا

 ةرظنلا دض « زجاوح » املك د يلاقتلاو قالخألاو ندلا ناك ذإو

 مدختسنلو « ةداوه الب مطحتلف « ناويحلا عاتم دضو ةيداملا

 انو . . . هيراجنو هثاحأو « لعلا » تایرظن لک اممیطحت یف

 راض ديق قالخألاو . ةفارخ نيدلا نإ لوقت « ! ةيماع » تايرظن

 . ءىرجلا دعاصلا ليجلا اقري ةيلاب ةقرخ ديلاقتلاو . ةىرشبلاب

 . قالخألاب امه نأش ال « ةيجولويب » ةيلع سنج لا نإ لوقت تايرظنو

 بني اک سئجلا ةقاط اغرفي نأ اه « ىغبلي » ةباشو باش لک نإو

 امہاصعأ ًأادہبو اهاسفن رقت ىح « ءاوسپ ءاوس ماعطلا الوانتي نأ ا

 ! ديغملا جاتنرالا ىلإ اقلطنيو

 دنع فق ال ایرذ ا ایرس یبرلا عمتجما یف ھالا كالت ترسو

 « ىىتح » هنإو « روطتلا » وه اذه نإ ابسفنل ابروأ تلاقو . . دح

 م هقيرط ىف فقي ىذلا نإو ‹ هقيرط ىف فقت نأ ةوقل نكم ال

 ! نومقيال نيذلا . . نودماجملا نورخأتلا نويعج را

 . كلذ لش قرشلا ىف تاواعببلا تلاقو

 ؟ وه حي : امسفن لآن نأ نود تلاق

 ناك نإ ىتح قرشلا ةايل وه بسانمأ : سفن لأست نأ نودو
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 |مفورظو ةثيبلا هذه ةبسنلاب ىعيبط تابن وه لهو ؟ برغلا ةايل ابسانم

 ؟ كانه ةئيبال ةبسنلاب ايعيبط ناكن إ ىتح

 ديبعلل ى أو « اهر امص لخاد ىف ةدبعتس ابال اسفن لاس 1

 ىطخت نأ نكمب لهو . . ؟ نولوقي امف موشقانيو ةداسلا اولأسي نأ
 ! ؟ ديبعلا منم راك أ فرعي لهو ؟ ةداسلا ءىطخم له ؟ بروا

 ! رومألا نوكت اذكهام !الک 1 اک

 راكفألا نم برغلا نم دروتسي ام ةشقانم الإ ءىش لك

 .. يهالاو

 كلمو ؟ كلمن ال نحو ةلأالا كالم ىذلا وه برغلا اذه سيلأ

 نح انكسلمو ؟ تلم ال نحنو ةوقلا كلمو ؟ كلم ال نحو ملا

 ؟انسفنأ تلمع الو

 ! الک  الک

 قالخأ الو . نيد الف نيدال لاق دق برغلا ناك اذإ

 ! دیلاقت الف دیلاقت الو . قالخاالف

 ! ؟ اذام ما نویعجر نأ

 !؟ نوروطتتو نورضحتتو نومدقتت الأ
 كاتو . نيدلا امسا ىتلا ةيلابلا ةفارحلا كالت اوذبنتلف
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 ىذلا نيشملا رححتلا كلذو . قفالخألا امسا يتلا ةقيتعلا دويقلا
 . ديلاقتلا همتا

 ! لالغألا اومطح .. اوررحت . . اوقلطنا

 ديقي ىلا ةيلابلا ديلاقتلا ىلع تايتفلاو نايتفلا اأ اوجرخا

 ىذلا رضحنملا دعاصلا ليلا متآو . نويعجر ميف .. کوا اہ

 . ةفارلاب نمي ال

 .ناضحأو تالبق . معن . تاقادص . . برغلا عنصي (ک ا وعنصا

 قافنإ لد کب اصعأ ام نوحمرب « ةقيفخ » ةيسنج تاقالع . معن

 ! .. توبكملا سنجلا ىف ةقاطلا

 « تاواغببلا نم ًارخاس هدب كرفي ىيلصلا رامتسالا فقوو

 . ديبعلا عيلص نم تقولا تاذ ىق ارورسم

 طوبملا اذهب نمؤت ةيناويحلا امتيشغ ق ابروأ تناك دقل . معن

 كلذ عم ابروأ نكلو . عافتراو مدقتو روطت هنأ ىلع عشبلا یاویحلا

 « لئاضف » اف لازت ام تناک . دعب اناج لک تدسف دق نکت ل

 « ظنا » و « جاتنرالا» و « لمعلا » ةليصف اهزر أ نم . ةيقيقح

 تالت لک . . عارصلا ىلع ليوطلا دلج لاو « دبجلا ىلع دىدشلا ربصلاو

 < طباملا قتلنا داسفلا ةجومم دعب تدسف دق نكت | ةيقيقح لئاضف

 امجيتن ىلإ تاصو دق تناك نإو ) ةعيظفلا ةينا ويما ةج ومو
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 . . ( امنایک ترمدف دالبلا نم اهریغو اسنرف ف دعب امف « ةيمتحلا »

 لمحتي ىح لثاضفلا كلت نم هيف ناك اذاف دبعتسملا قرشلا اذه امأ

 | ؟ بيرق نم لحن الو فعضب الو هلک « روطتلا » اذه

 فسضلاو < ىكرتلا حلا لظ ىف قباسلا فعضلا ناك دق
 ةيتاذلا هلتاضف لك !سمد رق ىيلصلا رامتسالا لظ ىف قحاللا

 « ةلعاف ةيح ةوق نأك موي مالسإلا نم اهدمتسا ىلا « ةمدقلا

 جاتنإو لسعو لع نم ةايملا عورف لك ف ضرألا ىف ةدتم

 . عاستاو حتفو

 ديعإ روطت . . رخ عون نم « روطت » ىلإ ةجاح ىف ناكو

 هديلاقتو هقالخأ هيلإ ديعي . . ةمطحلا هتوقو ةبواسملا هتيناسنإ هيلإ

 ةققحتم . سفنلا لخاد ىف ةيح ةوق : ةيقيقملا امطوصأ ىلع

 . ةايحلا معقاو ف

 . رامتسالا امميطحم

 حف رامتسالا عرسما دقق ¿ یا ويلا ىنروألا « روطتلا » اذه امأ
 لبق ن مار نیلا نيديعتسملا نم قاوبألا هل رحويو < باوبألا هآ
 . قافآلا ىف هموم” نورشني مقلطأو « مهققل » و

 % #* #+ 
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 . كانه « روطتلا » راسن . . ابروأ ىلإ دوعنو

 ةدئاز ةبغر ناسنالل ةينيورادلا مالا نم اشن دق

 ¢ عاملا « ف

 نير » : مدقق نم ةيرشبلا ف ةيعيبط ةيغر عاملا بح و

 نم ةرطنقلا ريطانقلاو نينملاو ءاسنلا نم تاومشلا بح سانا

 عاتم كلذ . . ثرحملاو ماعنألاو ةموسملا ليسلناو ةضفلاو بهذلا

 ©“ ایندلا ةايلا

 مقلاو نايدألا نكلو . . عاتلا بح ف ديدجن ءىش ال . معن

 ةبغرلا كلت ةنزاوم ىلع اماد لمعت تناك ايلمح ىلا ةيحوزا

 عام نم ىلعأ ایک ىرخألا ةفكسلا ىف عضت نأب « عاتلا ى ةب رطفلا

 . بآملا نسح هدنع هلاو ايندلا ةايملا عاتم كلذ » : دلخأو ضرألا

 تانج مر دنع اوقتا نيذلل ؟ كلذ نم ريخ کشنؤأ : لق لق

 ناوضرو ةرهطم جاوزأو ایف نیدلاخ راہألا ات نم یرجن

 . 7 ۾ هلا نم

 ةيمالسإللا ةركفلا قاطن ىف . . نيدلا قاطن ى ةايحلاو

 دسقت نأ نود « فيظنلا عاملا نم طسق ريك أ قت .. ةصاخ

NS 
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 . ناويملا ىوتسم ىلإ طبه وأ ميت وأ لهرتتف عاتملا اذهب سفنلا
 تجرخو . نيدلا قاطن نم تجرخ « اهروطت » ىف ابروأ نكلو

 ف ٽقرغ م نمو . . عاملا ةبغر طبضت تناك ىتلا « طباوضلا » نم

 . دودح الو طباض الب عاتلا

 الأ ایعییط ناکو . هدنع فق مل امکلو . یسجلا عاتلاب تأدب

 لك . خبراتلا رادم ىلع ضرألا لك ىق هللا ةنس تلتف . هدنع فقت

 » عاملا ف ةد زلا ةبغرلا الإ تب رس خراتلا تاراضح نم ةراضح

 عاتم . ةايملا عورف لك ىف عاتم هعم راسو هالتو « یسنلا عاحماب تأدب

 . ءاخرتسالاو فرتلا ىلإ ةباہنلا ىف لصي

 . .ابروأ ىف « ةروطعملا » ةج ىلا تالت تناك كلذكو

 . جاتنرلا ملاع ىف ىنفلا مدقتلاو ةعانصلا اممدعاسو

 اميسلا : ةثيدحلا هعانصلا امجعنت ىلا « جحابلاب » ةايلا تألتماو

 شارفلاو ريثولا ثاثألاو ٠ ةرخافلا ةرايسلاو « نوبزفيلتااو ةعاذإلاو
 « اهنييزو ةايلا « ليمجت » ىلإ ةليسو لكب ةعانصلا تعسو ٠ . جرا
 . . ةباذج ةبرغم ةقارب ةروص ىف امضرعو

 ! هاد ف اذه یف بیع الو

 . ةايلا كح ىلا « قلا » ف بيعلا نكلو
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 < جاتنإإلا نم عونلا اذه ىلع نيفرشملا رظن ىف ةايملا فده اف

 ؟ جاتن ٍالا اذن نيقلتملا دنع امفده امو

 اجاننإ ةقيرطو « ةيلامسأرلا » نع ىهذم لدج ف لخدن ناو
 ىلإ البس لخدب جبرلا نم طسق ريك أ نمضتل « ةيلالغتسالا امفادهأو

 . لالا سأر باحصأ ب ويج

 . . كلذ نم قعأ انرظن ىف ةلأملا

 ‹ جاتنإللا نم عونلا اذه ىلع ديدشلا لابقإلا ةيلامسآرلا دج مل واف

 اک ديحولا اہفده وه جرلا ماد ام « هريغ قيرط نع حبرلا ىلإ تعسل

 . ةيعويشلا لوقت

 لظ قف ابروأ ف تدلو ىلا « دنازلا عاملا ىف ةبغرلا ىه ةلأمل
 داسفإ ىلإ ةيملاعلا ةينويمصلا ىعسو < ناسنإالل ىناويحملا ىداملا موغا

 مه نوكعل ( مهنوعدي اك نييمألا وأ نييمألا ) ىدوملا ريغ ملاملا
 ! تاوشلا دوقم نم مممودوقب موب « مهلع ةلماكلا ةرطيسلا

 ىح دنازلا عاتملا ىف ةبغراا كلت تدتما دقف رومألا تناك اأو

 . . قافألا ىف اهرشنت ةنيدحخللا ةراضحلا تام نم « ةمس » تحبصأ

 تعنص اك  ممألا ةايحى ةلبقتسملاوةرضاحلا امجناتن تناك اأو

  نادلبلا نم اهريغ ىف عنصت لازت امو « ةريخألا برحلا ىف اسنرف ىف
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 ينيدلاو ةيحورلا محاغملا ىلع اهريثأت وه انه اهم انمہب ذل بناجلا نإق

 . هيف لحم ناکم لک یف ةيقللتاو

 ..عاتملا فةدبازلا ةبغرلاو « ىنيدلا هاجتالا نيب حضاوضراعتلا نإ

 وهو «هبراحم وأ عاتملا مرم — ةصاخ ةفصب ىعالسإلا  نبدلا نأل ال

 رم تابيطلاو هدابعل جرخأ ىلا هللا ةنيز مرح نم : لق » : لوقي ىذل

 ‹ املهريو سوقنلا دسقي دملا نع دنازلا عاملا نأل نكلو «؟ قزرلا

 اطبترملا « فيلاكتلا » ىسنتو ةرخألا ىنضف ايندلا ةايلا اهملإ ببحمو

 . عاملا كلذ نم اممرح ىلا طباوضلا نم رفنتو . . ةرخآلا
 نعتدعب عاتملا ىف سوفنلا تقرغ الكف . . لعفلاي ثدح ام اذهو

 تفخحم نأ اميعص نم تنمو « هطباوضو هدويق نم ترقنو « ندا طيح

 . لوزب وأ دبألا ىلإ

 « رامتسالا لظ ىف ىالسإلا ماعلا تقرغأ ىلا « ةيندملا » عمو

 ىأب وأ . . قرلاو رضحتلا ساب « عانا ىف ةدئازلا ةبغرلا كلت ترم
 . ءامسالا نم ےسا

 . سوفنلا نم ةديقملا لك أي لاك ألا ضجلاك تناكو

 تقولا رفوت ىلا ةحارلا لاسو مرحيل مالسإلا نكي مو

 ةلاسغو ةيئابرمك ةجالثو < ميرس راطقو ةرئاطو ةرايس نم . . دهجلاو

 . ءايشألا هذه ىلإ امو نرفو ةيئابرهك
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 الو امماذ ىف ةعاذإلا الو امتاذ ىف اميسلا مرحيل نكي للو
 7 نوب رفلتلا

 روجفلا براو « لهرتلاو فرتلا حور براحع كش الو هنكلو
 ةايلا ضرعت ىلا . . ةيلاحلا ةعاذإلاو ةيلاحلا انيسلا هرشنت ىذلا ىقلحلا

 . روعسم طباه سنج ةظحل انک اہلک

 ىلإ برفلا نم لاك ألا ضجلا كلذ دتما دقف ألا ناك آو

 لماوع ىلإ فيضأو . . ةيندمو ةراضحو « ًاروطت » ىمسو « قرشلا

 . مالسإلا مدح هجوت ىتلا « املك ةقباسلا مدملا
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 ! ةأرملا عوضوم . . ًاريخأو

 ! ءارغرالا تاكرحو . . ةاواسملا تاكرحو . . ررحتلا تاكرح

 ماقا اذه ىف امليصافتب اهدرس ىلإ ةجاح نم انبام ةليوط ةصق ىهو
 ةصاخ ةفصب « ديلاقتلا ةكرعم » باتك ىف اع تدم دقو

 . تاہشلا باتك فو

 تناك ابرو ىف ةيئاسنلا ةكرحلا نإ لوقن نأ انه نكي امإو
 نكلو . كانه ةىداصتقالاو ةيعاجالا فورظلا عم « ةيقطنم » کر ح

 ٠ & مالرسإلا لوح تاپش ظ باتک یف » ةراضل-أو مالسإلأ « لصف رظنا )۷(
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 موقلا نما ول امماذ ابروأ ف كلت اہ روص ذخأت نأ « > » نکی ل

 ف ةروصلا سفن ذخأت نأ امح نکی مل مت > كانه هب اونم ام ريغب

 . قالطإلا ىلع فورظلا كالت دجوت نكت | ثيح یالسإلا لالا

 نيب س ىرخألا بعكتلا فو انه لبق نم انلق اك  قرفو
 ةبدوبعو ةلاج نم « ةلسملا ةآرلاب كشالو ًاعقاو ناك ىنلا رظلا ةلزإ

 ةيرزلا ةروصلا تالت ذاختإ نيبو «ةححرص ةفلاخ مالسإلا فلاخت ةيناويحو

 ًاحابم ًايدسج ًاعاتم اہماذ ةأرلا درت لب < بس عمتجلا دسفت ال ىتلا

 . فورظلا هل ايت بغار لکل

 ىعانصلا ممتجا ىف ةأرملا ةلاعإ نع لجرلا لكن نيح ةصقلا تأدب

 لوعتل انايحأو ء اسفن لوعتل ابسفنب لمعلا ىلإ ترطضاف « ! روطخملا »

 ىذلا رجألا فصن اهوطعأو مناصملا باحأ اماغتساف . تلذك اهترسأ

 سقن لمەتو عنصلا سقن ىف هعم لمعت انآ عم لجرا هلوطعي
 ! تاعالا نم ددملا

 ! ليبنلا روطنملا عفرتملا ىبروألاريمضلا الإ امقيطيال « ةلادع » ىهو

 تلمعتساو . . ىقطنلا ىميبطلا اقم بلاطت نأ ةأر دبال ناكو
 ادب م . . نالعإلاو ةاعدلاو رهاظتلاو بارضإإلا : ةبلاطلا لاسو لك

 ف تاميرشت جرختسنل عيرشنلا ردصم ىف كراشت نأ ديال انآ اه

 لالغتسال ملاصملا باحمأ امعضي كانه تاعيرشنلا نأل « امللاص

 سس لو[ س



 <« مالسإلا یف لالا وه اک مہلک ہدابس هللا امضي الو ‹« نيرخألا

 ةا والاب تبلاط م .. نال ریلا لوخد یتح م « باختن الا قع تبلاطف

 . . ىلعتلا ىف ةاواسملاو فئاظولا ف

 ! ةاواسملا نم ىرخأ عاون أب تبلاط . . قيرطلا فو
 ! ! ديلاقتلابو نيدلاب . . ةأر(لا بلاطم ىلع لجرلا جعتحا دقف

 ىآر دقف . . اناج ديلاقنلاو نيدلا ىتلأ دق ناك وه هنأ مغرو

 ! . . ناديملا ىف هت انس نع ةأرملا رجزل امممدختسي نأ

 < ابروأ هيف شيعت ىلا وجلا لثم ىف ًايقطنمو « ايعيبط » ناکو
 ةاواسملا ىح ةأرملا بلاطت نأ ء اهملع ةرطيسملا هفرحنملا ةطباملا يحاغملاو

 هسرام ىذلا ىقلللا داسفلا تح فو ! ديلاقتلاو نيدلا عزن ىف لجرلا عم

 ! ديلاقتلا ساب ةأرلا هنع عنم مث « عدار الإ لجراا

 ىف ام ..دحاو رثإ ًادحاو « اقوقح » ةيبروألا ةأرملا تلانو
 ! روجفلاو داسفلا ىح كلد

 دقف . . هعيحشتو لجرا ةدعاسع ريخألا ىتحملا اذه تلان لب

 نم رك أ هفاكيالف « سندا عاملا هل رسيي كلذ نأ لجرلا دجو

 ! فورظلا ةئيهس

 . قيرطلاو عتصملاو رجلا ىلإ ةأرملا تجرخو

 ... نآ ىف ةنتفللو بسكال تجرخ
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 نع دنا زلا عاتلا ىف ةبغرلا لظ ىو « ةيسنإلا ديورف يلاعت لظ ىفو
 وأ ) « نييمألا » داسفإل ىلا ىنويہصلا هيج وتلا لظ ىفو «دحلا

 هلك اذه لظ ىف .. تاوہشلا قيرط نم مہلع ذاوحتسالاو ( نييمألا

 . « ءارغإإلا » نوف ةأرلا تملعت

 ىف بغر نأ ةأر ۃرطف یف .. ےلعت ىلإ ةجاح یف تسيل ةلأاسملاو

 فالق لئاسولانکلو “' لیبس لک هبسکل یست نو « باجتإلا »

 فلتخب باجإلا نإ مت .. ةركف ىلإ ةركسف نمو « عمتجم ىلإ عمتجت نم
 . . فيظن الو حابمال رخألاو . فيظنو حابم اهطوأف . ةنعفلا نع

 ةفيظنلا لئاسولا راتخيل نكي مل « رضحت ا » ىبروألا دملا نكلو

 ىم ةفاظنلا نأو ! ناسنإلا عبط ىف ةفاظنال هنآ ديورف دب ىلع نقلتي وهو

 ! نايكلل سادملا تبكلا

 نكيلو.. ءارغإلا ةحلسأ ..اهحلسأ رذقأب ناديملا ىلإ ةأرملا لزتتلف

 ۔ . هارو نم رحآ فده كانه نكي مل ولو هاذ ىف افده ءارغإلا

 ! قيشملا ىلع ىتح لوصحلا وأ جوزلا ىلع لوصحلاك

 ! ءارغإللا لجأ نم ءارغإلا

 ! ناطلس تاذ مث .. ةيبذاج تاذ اهْنأ ةأرلا سحت نأ لجأ نم

 ىلإ ليمأ ةأرملا نكلو . امم نيسجلا ىف ةيرطف باجعإلا بسك ق ةبغراا )١(
 . ديلاقتلاو نيدلا اذهب ملام دملا قیرط نع هبدک

 سم ۷ ءا —



 ! ناطللا كلذ المف ام ناكو

 .. ناويحلاب هيبشلا ىيورادلا ناسنإالا كلذ وه لجرلا ماد ام

 دنورف هتلطأ ىذا سجا ةوطس تحت عقاولا لجرا وه ماد امو

 . . هلاقع نم
 .. دملا نع دما زلا عاملا ف بغارلا لجرلا وه ماد امو

 .ةومشلا ناطلس وه هيلع ربك ألا ناطلسلاف .. كلذ وهلجرلا مادام

 . ناطاس بحاص هنايح ف وف دسجلا ةوہشا ريثم لکو .. دسجلا ناطلس

 . ناطلس تاذ هسح ىف « ةيرغملا » ةأرملاف مت نمو

 اناطاس داز ءارغإ تداز اك انآ — ةرطفلاب - ةأرلا تسحأو

 . تاوہشلا ىف قرافلا لجرلا ىلع

 نم سيل « ةأرملا دنع هاذ ىف افده ءارغإلا حبصأ انه نمو

 امنإو .. قيشملا ىلع ىح وأ جوزلا ىلع لوصحلل همدختست نأ ىرورضلا

 انآ سج نأ ىوس فده ریغلو « ةماع لجرلا عم همدختست حاس وه
 . كاذ وأ لجرلا اذه نايك ىف « ةدوجوم »

 املع ىف ققشلو « حدكتو لمعت تحبصأ ةنها را اهنايح ف پف
 هبسكت ىذلا « ناطلسلاب » ءاقشلا اذه ضوعت اسكلو .. احدكو

 ! لاج را بولق یف « ةدوجوم » امنأ امساسحإبو « ءارغإلا قيرط نع

 .. هيف تدامف لجرلا ىلع ىنا رغإلا امناطلس ابتو
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 . ناطيشلا قاوبأ - اف خفنت اثارو نم تحارو

 ةيراعلا ةصقلاو ىراعلا حرسملاو ةيراملا ةعاذإلاو ةيراعلا انيسلا

 .. ءارغإللاو ةراثإلا لاسو نم ةليسو لكو .. ةيراعلا ةفاحصلاو

 ... روخام ىلإ ملاعلا لوحتو .. ةنتفلل اناديم ناكم لك راصو

 ةراضحلا ماب ةيرشبلا ىلإ هيجزت ايبروأ « اروطت » اذه ناكو
 نيدلا نم - ءىش قب دق ناک نإ - قتبام هب مطحتو ! ءاقترالاو

 . ديلاقتلاو قالخألاو

 السوال اعلا ىلإ « روطتلا » اذه دتم نأ « ايعيبط » ناكو

 . داسفلا ناولأ نم نول لكب لبق نم وزغلا « هرمأ ىلع بالغلا
 الب ديلقتلا لقن ابروأ نم ةلوقنملا « ةيوسنلا « ررحتلا » ةكرح عمو

 نايك مدل اميذغيو راعتسالا اف خفني ىلاو « ةسارد الو رصبت
 ةكرحلا هذه عم - نيرشبلا مالك نم قبس اك - ةيمالسإلا ةمألا

 ءىش لك ناك دقف « برغلا نم ةمداقلا ءارغإلا نونف ترس ةيررحتلا

 ! بوقرملا دعوا ىف امطوصول ايهم
 . ءارغإللا نوتف « 1 ةماسملا » ةأرلا تماعتو
 ةيراعلا ةفاحصلاو ةبراعلا اميسلا س اهمغلبو  اهرلب ىف تدجوو

 اميرغتو « ءارغإلا نونف املك ا املا . . ةيراملا ةصقلاو ةيراملا ةعاذإلاو
 . . ايلع امضحتو اهب
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 نوح رشي ةفاحصلا ىف «ةأرملا» باب ىف تاررحمو نىررعتدجوو
 فيكو . . «ةم رغم» رمألا ةقيقح ف وأ « ! ةباذج » نوكت فيك امه

 1! ناطلس لجرلا ىلع امه نوکی

 . . عراشلا فو تيبلا ىف ءارغإ

 .. ةكرحلا فو ظفللا ىف ءارغإ

 . . ةنيزلاو سبملا ف ءارغإ

 . ةرظنلاو ةساجلاو ةيشملا ف ءارغإ

 نم سيل . . هتاذ ىف قده « 1 ةماسملا » ةرملا دنع ءارغإإللا راصو

 لوصحلا ىف ىتح الو « جوزلا ىلع لوصحلا ف همدختست نأ ىرورضلا

 نيررححلا «باتكلا » هيجوتب « امقح » نم راص دقو . . قيشملا ىلع

 ! قيشملا ذخعت نأ

 « ةدوجوم » اأب رعشت نأ اہایح یف ءارغإلا ةمہم تراص ام إو

 بتكسملا ىف هاقلت لجر لك ءازإ ءارغإلا نونف نم سرامب ام ردقب

 . قيرطلا ىف وأ
 < ةيبرفلا امتايمز نم ةعاقر دشأ « ! ةملسملا » ةأرملا تراص لب

 طباوضلا تالفناو . . ةرنفلا هذه ىف قرشلا عمتجلا « عي > کم

 . سوقنا لخاد ف كلذك فادهألا ميمو . . املك

 ! نيدلا اذه نم ةيقبتم ةيقب لكم ده ةقلحلا تميو
¥ ¥ ¥ 
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 فو مالسرلا ضرأ ىف لهذملا ضرعلا اذه دس . . نآلاو

 . ضرألا لک

 هذه مدح لذب ىنلا هلك معيظفلا دہجلا اذه دعب عقوتملا ناك له

 یوق لک دیعب وأ بیرق نم هیف تکر تشاو . . مدملا لثاسولکب ةديقملا
 !؟نوهسمو مالسإ ضرألا رپظ ىلع لظب نأ مقوتملا ناکله ..ضرألا

 تعس ىذلافدملا ناك دقو .. ةماسم وأ لسم دجوی نأ ینا فیکو

 ءضرألا نمةمقب ةيأ ىف ةليحتسم 4ه ةايللالمجت نأ املك ر يمدنلا ىوق هيلإ
 ؟ ےحجلا نم ةعطق هنأك امه ةبسنلاب دوجولا درع نوكي نأو

 ةركفلاو ةيسفنلا ةبرغلا حجو ۔قييضتلا يحجو داہطضالا ےحچ

 ةدراطملا م جو ٠ ۰ لسم ريغ عمتج ف اايقلي ىتلا ةيعامجالاو ةيحورلاو

 . . ريغنتلاو ريقحتلاو ىذألاو ةبرخسلاب ةقحالملاو
 ىراملا عمتجلا ىف اداح ازت زيمحملا اهمزب . . ةصاخ ةفصب ةماسملاو

 . .دويقلا نم تافغنملا

 هلإ ال : لوق هلك اذه دعب  ناسنإ لظي نأ بحعلا نمل هنإ

 . هللا لوسر دم . هللا الإ

 . . كلذ عمو

 . . كل تلق اذإ . . عزفت وأ . . بحعت له

 ! ؟ مالسإالل لبقتسملا نإ
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 | ماسال عسل
 ؟ مالس الل ليقتسملا

 ىلا ةسدملا دوجلا هذه دعب ؟ مالكلا اذه دحأ قدصي له

 ةياحا لماوملا لك هياع ءاضقلا ف تلمع نأ دعب و « هميطحستل تلذب

 ؟ باتكلا اذه ىف اهانفصو ىلا ةيملاملا تارايتلاو

 . هیاع ءاضقال هعسو فام لک ىيلصلا رامتسالا لذ 0

 . تالي ود ىلإ ىمالسإلا ماعلا تقف

 ابيب ريثيو امتاوخأ نغ اه زمي ةدح ىلع ةليود لكب كسمأو
 . تاعزانلاو داقحألا

 . ةايملا نع ةعيرشلا لزعو عمتجلا نع نيدلا لزع اهم لكى فو
 ىلا عقاولا ىلإ هتداعإ و نالا ءايحإلل اف موقت ةكر ح لك ب راحو

 . ءاتيلا ك رحتملا

 «هستيد عبانم نع تبانلا بابشلا دعبت ةيميلعت ةسايس مسرو

 . . تاشلا ريغ هتم هسفن ىف قېت الو

 رقنیء یمالسإ دلب لک یف « نیفقنملا» نم ليج جارخإ ىلع صرحو

 س ۷



 .. طاطحاو ةيعجرو رخأتو دوم هنأ هيف ىربو « هنم خلسنيو نيدلا نم

 ةصاخ نيغقملا نيب موقت ةكرح لك قزم رش قزم نأ ىلع صرحو
 ىنذلا هلك دملا ةعاضإ هانعم كلذ نأل . . مالسإإلا ىلإ ةدوعلاب ىداتت
 . . نامزلا نم نينرق ىف ىيلصلا رامتسالا هلذب

 . . هلک كلذ ف حجو

 . . مهنيد نع نيلاسملا داعبإ ف حجم

 ليج . . ىمالسإلا قرشلا ىف ةيمالسإ ةكرح ةيأ قيوعت ىف حجو
 . . لايجأ وأ

 م

 نم نيباللا فولأ تققنأ یتلا ‹ اہتاذ اکیس یف موقت م
 ةيمالسإ ةكرح موقت . . مالسإلا ةيراح ةيريشبتلا ةكرلا ىلع تارالودلا

 ! تاونس ثالث یف نویلم فصن ىلإ امعابتأ لص كانه جونزلا نيب

 ةوسقلاو فتعلاب امموجس ىف مملمامتو جون زا اکیا لقتعتو
 اداف اهدادعأ دحأ یف ةيكيرمألا Time مات ةلجم لوقت اک

 لوقت ج س نوماسملا ءالؤه اذإو ! نوجسلا لخاد ف رشتفت ةوعدلا
 مدصتال « مفاده ىلإ لوصولا ليبس ىف ءیشب نولابب ال  ةلجلا
 ! ! نيماسم اوراص ممَأل .. فنعلا مبهر الو ةوسقلا



 ا

 1. . م

 دملا فقول تقفنأام تقفنأ ىلا < اہتاذ اکیرمآ فشتکت م

 ايقيرفأ ىف مالسإلا ةنداهم ىلإ ةجاح ىف انآ « ايقيرفأ ىف ىمالسإلا

 ! ! ءادوسلا ةراقلا ةيعويشلا تحستك | الإو « تاذلاب

 نأ يأت ىلا ةيملإلا ةدارإلا هذه ءازإ « ناسنإلا » منصي اذا

 : مها وف للا رون اوئفطیل نودیرب » : ضرألا ىف هللا رون ء طنب

 . °” « نورفاكلا هركو لو هرون مم ناو

 #% + د

 هاذ برغلا ىلإ رظننو « هيف نيماسملاو هلك ى مالسإلا املا كرتنو

 . تارايتلا تالت هتحاتجا ىنلا

 مودي نأ نكمبال برغلا هين اعي ىنلا عيرذلا ىسورلا سالفإالا نإ

 . . ليحلا اذه ىف ةب رشبلا ىهتنت نأ ًارودقم ناك اذإ الإ

 نم ىدم ئأ ةيرشبلا هذه رمتست نأ هللا ربدقت ىف ناك اذإ امأ

 ىلا ةيواملا ىلع وحصتو « اهتوفغ نم قيفت نأ امه دب الف « نامزاا
 .. ابقابعأ ىلإ ردحنت

 . . لعفلاب وحصت تأدب دقو

 مظنلا امذغت ال . ءىش اميذغي ال ةعوج كانه نأ سعت تأدب

 - [۸] فصلا ةروس ()
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 الو . ةيعامجالا تايظنتلا الو . ا مظن الو . ةيداصتقالا

 سنجلا عاتم : لبق نم طق ححتي مل اكس سانلا حالا هلك ضرألا عام

 . . هيفرتلاو سانلا نع جبورتلا ةأيبملا جهاملاو
 . . ةديقملا ةعوج . . حورلا ةعوج

 . . سوفنلا ىلع رطيسي ىذلا عادلا قاقلا ىف ةعوملا هذه ىدبتتو

 . . نوتجلاو راحتنالاو مدلا طذضو ةيبصعلاو ةيسغنلا تابارطضالاو

 صرفلا لك مغرو « ةثيدحلا ةعانصلا هيت ىذلا ريسيتلا اذه للك مغر

 . . عاتملاو ةجهبلف ةحاحلا
 . . نونجلا ةدح تداز سالا عاملا یف سانلا قرغآ اٹک ل

 . . ريمضلا قاعأ ىف ةنماكلا ةعوجلاب روعشلا دازو
 ..ةديقعلادبرب امنأىلإ بيرق موي تاذ ةعوجلاءذهوحصت نأ دبالو

 . هاوس هلع لح ال ىذلا دحاولا رصنعلا ىف .. هللا ف ةديقملا

 اقارغإ الو . . حيباستو ليواهم ةب واطملا ةديقملا هذه نوكت نلو
 « ناسنإللا » ةيقب باسح ىلع حورلا اع ىف

 ةديقع — هذه ةليوطلا ةيرشبلا براجت دعب - نوكت امبإو
 . هحورو همسجو هلقع : هلک ناسارالا لمشت

 . . مالسإلا ىوس هلك كلذ لمشت ةديقع ضرألا ف سيلو
 دت مہمسا سانلا حبصي نأ - نآلا - یرورضلا نم سیلو

 س ۷۹4 س



 ةليوطلا مبراجتو ميترطفب - نودتس مهكلو . . ىلعو دحأو

 ناسنإلا لمشت ىلا ةبوالطملا ةديقعلا ىه ةديقملا هذه نأ ىلإ - ةربرملا

 . هاا یف هنم ةعضب لك. . قزمتپ الف « ههاجنا دحوتو هلک
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 مامأ . . ةديقعلا مامأ اض ازجاح مويلا ودبت ىلا « مناوملا »و

 . لوزت نأ ثبلت نل . . ندا ىلإ ةدوعلا

 . . ةيرشبلا خيرات ف « بالقنا » لوأ اذه سيل

 ! ليحتسم كلذ نأ ودبي ذإ دعبرعاشملاو راكفأللا بلقنتام لمسأامو

 ‹ حورلا سالفإ نم اهب قدحلا رطحلا ىلع ةيرشبلا ظقينت نيح

 امه ادب امم « ةديقعلا ساسأ ىلع موقي « ظنت » لک ةيضار لبقتس

 ةلعلا وه تالفنالا نأل . . مويلا هيلع شيعت ىذلا االفنال اديقم

 . . بارطضالا مويلا ثدحت ىلا

 دجتسو . . لوقما عاتملا ىلإ سوقنلا هنع لدستس سندلا عاتملاو

 . عاتملا ذه ىف ةيرطفلا ةيعيبطلا اهبحار

 جت نأ امل ذاب یذلاو « مویلا ةأرملا هب موقت یذلا ینا رغإلا طاشنلاو

 ذه ىلإ هيف تجل نأ دعب هنع لزانتت نأ اہلع زعیو « اہتاذ هيف

 ةيكيرمألا - ةأرملا تأدب دق هتاذ ىنا رغإلا طاشنلا اذه . . ىدملا

 ! هنم عزفت  ةييروألاو
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 ققحم كلذك هتكلو . معن « عساو قاطن ىلع اهماذ امه ققحم هنإ

 ! تايرخألا تاوذ

 . هاو نمو ايطخو اہجوز ىلع تایرخألا وطست م نمو

 + . حارجلا سوفنلا المو « طباورلا ككفتتو « ةرسألا مدهتو

 هنم اريخ نأو .. هيلع ةصيرح ريغ انآ ٠ ليلق اع ةأرملا فشتكتسو

 ةنتفلا ىلعال « امبليو ةرطفلا ققع ىذلا فيظنلا باجإلا ىلع لصحت نأ

 . ءاقشلا ثروت ىلا
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 . مالسإلا ىلإ نودوعيس . . نبدلا ىلإ سانلا دوعيس مويلا كلذ ىف

 امعدوأ ىلا ةنسلا ىلع ةينبم اهمال ! رشبلا ةدارإنم ريك أ ةوق كلتو

 .. سوفنلا ىف لمعت اہک رتو ةرطقلا ىف هلا

 ليج رم دناقعلا باسح ىف یني اذاف . . مویلا كلذ ءیجم نیحو

 ؟ . . لايجأ وأ رشبلا نم

 . . كلذ ثدحب ىم : مہملا سبل

 هللا ردقي 1 ام هلا ةئيشم تدحيس . . ثدحيس هز أ ملا اإ

 . ءانفلا ةي رشيلف

 اذاف . . هللا ءاش نإ تآ وهو . . مويلا كلذ ءىجم نيحو

— ۷ - 



 | ءلقميأ
 نيماسل نم لايجأ لمح و تایحضتل واس wh E 5 و

 دالا لک
 | ٠ |

 2 وف رجلا ١ مالاسرا نيبو دحل كلا نيب ةيلاحلا ةرملا ىق |

 ةو : ضرأل نم هللا نرصنيل

 یش ال 8 . ٭ ہہ
 و ءاسلا ىف هب

 تاحصل هن ومبصم تاحبضت يتلا ها قدس

 . ر ۰
uر  

 4 - ت رصنب
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 ةورشلاراد نع ردصي

 ةلماك ةينوناق ةيعرش ىف

 نارقلا لالظ یف

 نارقلا ف ةمايقلا دهاشم

 نارقلا ىف ىنفلا ريوصتلا

 ةراضملا تالكشمو مالسالا

 هتاموقمو ىمالسالا روصتلا صئاصح

 هجهانمو هلوصأ ىدألا دقنلا

 ةايحلإ ىف رعاشلا ةمهم
 نيدلا اذه

 مالسإلاو ىملاعلا مالسلا
 قيرطلا ف ماعم

 مالسالاو ةيداملا نيب ناسنألا

 ىمالسإلا نفلا جهنم

 (لوألا ءزللا) ةيمالسإالا ةيبرتلا جهنم
 ( ىلاثلا ءزحلا) ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم
 ديلاقتلا ةكرعم

 حمتحلاو سفنلا ف

 ةيرشبلا ةايح ى تابثلاو روطتلا
 ةيناسنالا سقتلا ف تاسارد

 نوملسم نح له

 بطق ديس ذاتسألا ةيتكم

 ةيمالسإ تاسارد

 یمالسإ عمتح وح
 جاهنمو ةركف خيراتلا ف

 ابرلا تايا ريسفت

 ىروشلا ةروس ريسقت

 تایصخشو بتک

 نيدلا اذه ليقتسما

 دولا عم انتکرعم

 ةيلامسأرلاو مالسإللا ةكرعم
 مالسالا ف ةيعايجالا ةلادعلا

 بطق دمحم ذاتسألا ةبثكم

 لوسرلا نم تاسبق
 مالسإالا لوح تاش

 نيرشحلا نرقلا ةيلهاج
 ةينارق تاسارد

 ححصت نأ یغبنی مهافم

 ةرصاعم ةيركف بهاذم

 یمالسإلا خیراتلا بتکن فیک
 عبطلا تعت

 مالسإالاو نوقرشتسملا



 ةيمالسإالا قورشلا راد بتك نم

 رسيملا رسفغملا قورشلا تصحصم

 يربطلا مامإالا رسقت ریتم

 ربسافتلا ةمقو فحاصإا ةمحت

 ءازجألا ضعبل ةلصفنم تاعبطو ةفاتخم ماجحأ ين

 ميركلا نارقلا ريسفت

 توتاش دومحم ربكألا مامإلا

 ةعيرشو ةديقع مالسإلا
 توتلش دومحم ربكألا مامإلا

 ىواتفلا

 توتلش دومحم ربكألا مامإللا

 مالسإالا تاهیجوت نم
 توتلش دومحم ركل مامإالا

 ميركلا نارقلا ىلإ
 توتلش د ومحم رک الا مامإالا

 رشعلا اياصولا
 توتلش دومحم ربكآلا مامإالا

 داصتقالا ملاع ي ملسلملا

 ين نب كلام ذاتسألا

 هللا ءاي

 ةيناسناالا يبن

 ةينابهر ال ةينابر
 يودنلا ييسحلا يلع نسحلا وبأ

 حيسلا تاءارقلا ف ةححللا

 مركم لاس لاعلا دبع روتك دلا ميدقتو قيقحست

 يحولاو لقعلا نیب يمالسرالا ركفلا

 مركم ملاس لاعلا دبع روتك دلا

 يرجهلا رشع سماخلا نرقلا فراشم لع
 ريزولا يلع ىب ميهاربا ذاتسألا

 ةدلاخلا ةلاسرلا

 ابن ًالوسر دمحم

 لفون قازرلا دبع ذاتسألا

 لکاشم الب نوملم
 لفون قازرلا دبع ذاتسألا

 قرطلا قرتفم يف مالسإلا
 ةورع دمحا روتک دلا

 يمالسإالا هقفلا يآ ةبوقعلا

 يعامتجالا عافدلا ةيرظن نم ةعيرشلا فقوم

 يسلب يحتق دمحأ روتك دلا

 يمالسإالا هقفلا يف مئارجلا

 سنہ يجتف دمحا روتك دلا

 يمالسإالا يئانجلا هقفلا لحدم

 يلو يحتف دمحأ روتک دلا

 يمالسإالا هقفلا يث صاصقلا

 يسه يحتف دمحسأ روتك دلا

 ةيمالسإالا ةعيرشلا يأ ةيدلا

 جارعملاو ءارسالا

 يوارعشلا يلوم خيشلا ةايضف



 ردقلاو ءاضقلا
 يوارعشلا يلوتم خيشلا ةليضف

 ةيمالسإ اياضق
 يوارعشلا يلوتم خيشلا ةليضف

 نارقلا يف ينفلا ريبعتلا

 نیما خيشلا يركب روت دلا

 يوبلا ثيدحلا بدا

 نيم خيشلا يركب روتک دلا

 نيدحلملاو نييداملا ةهجاوم ف مالسإالا

 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 نارقلا ين دوهيلا

 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 هليا مايأ

 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا
 یفکو نوملسم
 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 ةيباهولا ةرعدلا

 بيطخلا مي ركلا دبع ذاتسألا

 نيدو بدأ _ نولوألا لاق
 يندملا فيض وبأ ديسلا ذاتسألا

 بر ای لق
 يندملا فيض وبأ ديسلا ذاتسألا

 قحلا ناميإلا
 شی رج يلع راشتسملا

 ىنسحلا هللا ءامسأ لوح ديدجلا
 كعس يخملا دب ذاتسأالا

 مايصلا ي عونمملاو زتاجلا
 يعطما مظعلا دبع روتک دلا

 ةعبرألا بهاذملا ءوض ف ةرمعلاو جحلا ثساتم

 يعطملا مظعلا ديع روتك دلا

 بحملا دلولا اهيأ
 يلازغلا مامإلا

 نيدلا ي بدألا
 يلازغلا مام الا

 رشعلا اياصولا حرش
 انبلا نسح ماما

 ناطلسلاو نأرقلا

 يديوه يمهف ذاتسألا
 جارعملاو ءارسإلا ايافح
 كيكلا یفطصم ذاتسألا

 بيطخلا دادعاو ةباطخلا

 يلش ليلجلا دبع روتك دلا
 نارقلا خیرأت

 يرايبألا مهاربإ ذاتسألا

 ةدروتسملا ىدابملاو مالسإالا

 رمللا معنملا دبع روتك دلا

 ۱/۱ مالسإلا مالعأ ةلسلس

 ٠/١“ تيبلا لهأ ةلسلس

 تايضايرلا ي نيملسملا ءاملع ماهسإ
 عافدلا هلا دبع يلع روتك دلا فيلأت

 قوش لالج روتک دلا قیلعتو بیرعت

 ديسلا زيزعلا دبع روتك دلا ةعجارم

 هقفلا يف هرثأو ثارتلاو ةنسلا يق دحاولا ربخلا
 يمالسإالا

 انهم داشر ريهس ةروتك دلا

 قرشلا ين ةميدقلا نايدألا

 يلش فوژر روتک د
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